
      Informace pro rodiče žáků 1. tříd – 2020/2021 

 
1. týden přinést aktovku, penál, bačkory, svačinu, pití (vše podepsané) 

zámek k šatně a 2 klíče 

vyplněnou Žákovskou knížku + dotazník pro rodiče  

2. týden 8:00 – 11:40 hod  

1) S výjimkou 1. týdne vodí rodiče žáky pouze před školu, nevstupují v rámci bezpečnosti do budovy 

školy ani ke třídě bez předešlé domluvy s vyučujícím (jen 1. týden), děkujeme za pochopení ☺  

2) Nepřítomnost žáka omluvit neprodleně telefonicky třídní p. učitelce 

3) Uvolnění žáka z vyučování:  

• 1–2 dny uvolní třídní učitel  

• více než 2 dny – žádost k panu řediteli školy 

(žádost o uvolnění z vyučování - tiskopis v dokumentech školy na webu)  

▪ během vyučování vyzvednout žáka osobně!  

4) Po skončení vyučování družinové děti přebírá paní vychovatelka, ostatní žáky odvádí třídní učitelka 

před budovu školy.  

5) Třídní fond – elektronická pokladna – dle domluvy s třídními učitelkami na informační schůzce 

 

 

Seznam potřeb žáků 1. třídy 
Přezůvky 

Zámek k šatně + 2 klíče, každý s podepsanou jmenovkou (visačka) 

Toaletní potřeby – 1 tekuté mýdlo, 2 bal. kuchyňské papírové utěrky, 1 papírové kapesníky v krabičce,1 

papírové ručníky do zásobníku                                       

Svačina – látkový ubrousek, pití v umělé lahvi, svačina v krabičce (umělý box)  

Tělesná výchova – trenýrky, tričko, sportovní obuv se světlou podrážkou, sáček na TV, švihadlo správné 

délky 

Projekt plavání (termín bude upřesněn) 

Výtvarná výchova – kvalitní nůžky, savý hadřík na otírání štětců, kelímek z umělé hmoty, 2 ploché štětce 

č. 10 a 12 a 2 kulaté štětce č. 6 a 8, české vodové barvy, temperové barvy, podložka na VV A3 – rozkládací 

kartonová, trojhranné pastelky - sada min 12 ks, české voskovky, modelína + igelitový sáček, 1x vysunovací 

tuhé lepidlo, 1x lepidlo Herkules – malé balení, staré triko, vše bude uloženo v kufříku 

Pracovní činnosti – stavebnice – bude upřesněno.  

Ostatní potřeby – desky na písmenka a číslice, penál, 4ks obyčejná tužka (HB2). 

 

Veškeré potřeby a pomůcky přinést během prvního týdne, vše podepsané! 

 

Rodiče vodí žáky pouze před školu a po skončení čekají opět před školou. Výjimkou je první týden! 

 

• Informace před nebo po vyučování dle dohody s třídním učitelem. 
 

• Logopedie pí. H. Boučková – klinický logoped, ul. Dukelská (hrazená pojišťovnou)  

pí. M. Voldřichová – soukr. logo ambulance, nemocnice R. a S. (úhrada) 

Logopedická prevence – Mgr. Hana Mikulcová – ZŠ Jiráskova 888 

(SMS na: 724 105 615, e-mail: mikulcova@zsjiraskova.cz) 
 

• Školní psycholog – PhDr. Anna Balatová, 775 306 838, anicka.balatova@centrum.cz 
 

• Metodik prevence – Ing. Bc. Jitka Moosová, 317 723 545, moosova@zsjiraskova.cz 
 

• Telefony škola – 317 721 697 

jídelna – 317 722 679 

školní družina – 317 722 507 
 

• Webové stránky školy: www.zsjiraskova.cz  
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