
 

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, 

dovolte, abych Vás pozvala na naši první schůzku, která se bude konat 

v pondělí 5. září 2022 od 15 hodin  

v ZŠ Tuřany v 1. třídě, v mezipatře. 

Kromě důležitých „provozních“ informací, se společně budeme podílet na dohodě o výchově a 

vzdělávání Vašich dětí, kterou započneme naši spolupráci.  

Dále, prosím, pokud je Vaše dítě v péči pedagogicko-psychologické poradny, speciálně 

pedagogického centra nebo v tomto zařízení absolvovalo vyšetření, abyste s sebou donesli 

aktuální závěrečnou zprávu. 

Nezapomeňte dobrou náladu! 

Těším se na naše první setkání. 

       

Třídní učitelka budoucího prvního ročníku 

Klára Zůzová 

 

  



ORGANIZACE PRVNÍHO ŠKOLNÍHO TÝDNE 

 

ČTVRTEK nástup 1.9. v 7,45 h do 8,30 h 

- školní družina není v provozu, prosím o přihlášení do školní družiny, pokud máte zájem. 

- dále přihlaste Vaše dítě na obědy, pokud máte zájem o stravování ve školní jídelně - 

(informace níže) 

- Přihlášky do ŠD i ŠJ lze fyzicky předat 1.9.2022 

- Přítomnost rodičů při slavnostním zahájení je vítána, ovšem berte ohled na to, že třída 

opravdu nemá kapacitu na návštěvu všech babiček a dědečků a proto Vás velice prosím, 

zvažte, kolik členů rodiny bude přítomno. Děkuji velice za pochopení. 

 

PÁTEK 2.9. v 7,45 h až 9,30 h 

- od 9,30 h ŠD pro přihlášené děti, ostatní odcházejí v doprovodu rodičů 

 

PONDĚLÍ 5.9. v 7,45 h až 9,30 h  

- od 9,30 h ŠD pro přihlášené děti, ostatní odcházejí v doprovodu rodičů 

 

ÚTERÝ 6.9. od 7,45 h do 10,35 h  

- od 10,35 h ŠD pro přihlášené děti, ostatní odcházejí v doprovodu rodičů 

 

OD STŘEDY 7.9. JIŽ DLE ROZVRHU 

1. ročník 

  7,45 - 8,30 8,40 - 9,25 9,50 - 10,35 
10,45 - 
11,30 

Po ČJ 1 zuz ČJ 1 zuz 
MAT 1 

zuz 
PRV 1 
sach 

 

Út ČJ 1 zuz ČJ 1 zuz 
MAT 1 

zuz 
TV 1 
zuz 

 

 

St ČJ 1 zuz ČJ 1 zuz VV 1 zuz 
PV 1 
zuz 

 

 

Čt ČJ 1 zuz ČJ 1 zuz 
MAT 1 

zuz 
HV 1 
zuz 

 

Pá ČJ 1 zuz 
MAT 1 

zuz 
TV 1 zuz 

PRV 1 
sach 

 

 
 

Rodiče mohou děti doprovázet do budovy školy, do šatny, do pátku 9.9., poté prosím 

podpořte samostatnost Vašich dětí. Prvňáčkům vždy rádi pomohou paní vychovatelky, 

uklízečka nebo starší spolužáci        

  



 

 

Platby školní jídelna 

• Vedoucí školní jídelny: Martina Kernerová 

• Kontakt: mobil: 734 756 961, kernerova@skolabezhranic.cz 

• PLATBY V HOTOVOSTI: po telefonické dohodě 

• KRITÉRIA BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY STRAVNÉHO: 

-  Platbu proveďte na č.ú.: 30015–3529951379/0800 

- NUTNÉ UVÉST VARIABILNÍ SYMBOL PŘIDĚLENÝ VAŠEMU DÍTĚTI. 

Prosím o dodržení tohoto požadavku kvůli identifikaci platby.  

- platba musí být provedena vždy do 25. dne předcházejícího měsíce, (např.: PLATBU 

NA ŘÍJEN NEJPOZDĚJI UHRADIT DO 25. ZÁŘÍ) NUTNÉ UVÉST VARIABILNÍ 

SYMBOL PŘIDĚLENÝ VAŠEMU DÍTĚTI! 

Prosím o dodržení tohoto požadavku kvůli identifikaci platby. 

Pokud nebude stravné uhrazeno včas a na celý měsíc, oběd nebude účtován ani vydán. 

-  VARIABILNÍ SYMBOL VAŠEHO DÍTĚTE Vám bude zaslán během července na 

Váš email. 

• Odhlašování obědů do 7.00 hod na tel. čísle 604 531 882 

OSTATNÍ INFORMACE NA http://www.skolabezhranic.cz/turany/jidelna/ 

 

  

http://www.skolabezhranic.cz/turany/jidelna/


 

 

„Mami, tati, pomozte mi, abych to zvládl(a) sám(a).“ 

Desatero rodiče 

 

 

 

 

1. Každý den kontroluji aktovku za přítomnosti svého prvňáčka.  

2. Každý den ořežu tužky. Dítě jich má mít v zásobě několik.  

3. Pomáhám dítěti v přípravě školních potřeb a učebních pomůcek za jeho přítomnosti, 

spolu je dáváme do aktovky.  

4. Školní pomůcky koupím až po poradě s učitelem.  

5. Přípravu na vyučování rozdělím na 2 x 15min.  

6. Připravujeme se v klidném a příjemném prostředí, aby se dítě mohlo dobře 

soustředit na svou práci. 

7.  Příprava na vyučování by měla být pravidelná, aby si dítě upevnilo pracovní 

návyky.  

8. V klidu si s dítětem povídám o tom, co prožilo ve škole, odpovídám na jeho dotazy. 

9.  O společných zážitcích si s dítětem vyprávím, snažím se mu vysvětlit, čemu 

nerozumělo, čímž rozvíjím jeho rozumové vnímání.  

10. Své dítě často pohladím, pochválím za dobré výsledky a snažím se nezlobit se, když 

se mu ve škole nedaří. Neptám se: „Co jsi dostal za známku?“ Volím spíše otázky: 

„Co ses nového naučil? Co tě zaujalo?“… 

 

  



Desatero pro prvňáčka 

 

 

 

1. Znám svoje jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče.  

2. Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle, aby nikdo z 

mých kamarádů na mě nemusel čekat.  

3. Umím na tkaničce udělat mašličku.  

4. Umím uklízet knížky, pastelky a hračky tam, kam patří. 

5. Dovedu kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami, poznám základní barvy. 

6. Správně držím tužku mezi palcem a ukazováčkem.  

7. Umím vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou. 

8. Po použití toalety spláchnu. Dodržuji mytí rukou po použití toalety, po jídle. 

9. Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a v klidu.  

10. Poprosím, poděkuji, pozdravím, rozloučím se. 

 

 

 

  



POMŮCKY pro školní rok 2019/2020 

1. Co bude dítě potřebovat do 1. třídy: 

• - aktovku 

• - penál 

• - obaly na sešity a učebnice (lépe až po rozdání učebnic v září) 

• - bačkory na přezutí 

• - papírové kapesníky v krabičce 

• -  svačinový box, láhev 

• - plastovou obálku A4 

 

2. Vybavení kufříku pro PČ a VV 

• Anilinové barvy 

• Štětce – plochý č. 12, štětec kulatý č. 6 

• Temperové barvy 10 barev 

• sada 12 mastných pastelů GIOCONDA 

• sada 12 sprašných pastelů 

• špejle 

• sada barevných tuší 

• 2 krát lepidlo tuhé (tyčinkové) Herkules 15 g 

• Klovatina žlutá 

• Sada barevných papírů 

• Kelímek na vodu  

• Triko (zástěra) 

• Fixy 12 barev 

• Čtvrtky A4 – 40 ks 

• Čtvrtky A3 – 30 ks 

• 1balík kancelářských papírů 

 

3. Penál  

• guma (bude součástí balíčku 1.9.) 

• ořezávátko (bude souč. balíčku) 

• nůžky (dle toho, zda je dítě pravák či levák) 

• pero  - prosím zatím nekupujte (bude řešeno individuálně) 

• tužka– ideálně široký trojboký úchop značky Stabilo easy (vyrábí pro praváky a 

leváky POZOR!!!) 

• pastelky  Stabilo Easy -  (pozor vyrábí zvlášť pro praváky a leváky) 

• Lepidlo tuhé (tyčinkové) 

 

4. Látkový sáček na tělesnou výchovu: 

• obuv se světlou podrážkou do tělocvičny 

• Sportovní obuv na ven 

•  cvičební úbor (tričko, kraťasy, ponožky, tepláky, popř. mikina) 

 



Prosím rodiče, aby dětem všechny věci podepsali (včetně tužek, štětců, pastelek). Případné 

dotazy k pomůckám zodpovím v průběhu naší zářijové schůzky. 

V průběhu prvního zářijového týdne děti obdrží  

• dokumenty k vyplnění do školní matriky -  GDPR,  souhlasy zákonných zástupců a 

informace k www.skolaonline.cz  (přístupové heslo) – internetová žákovská knížka. 

• ROZVRH HODIN 

• Případně další informace (o akcích školy, průběhu prvního týdne, organizaci školního 

roku 2019/2020) 

 

 

Děkuji. 

Mgr. Tereza Sachlová 

zástupkyně ředitele pro pracoviště ZŠ Tuřany 


