
Pomůcky pro žáky 1. třídy šk. roku 2020/2021 

 

Škola dodá 

 veškeré pracovní učebnice a sešity  

 notýsek na známky 

 razítka se jménem pro děti 

 čisté sešity 

 papírová písmena a číslice 

 výkresy A3, A4 a náčrtníky 

 tužky, mazací tabulka a fix 

 archivní boxy pro založení žákovského  

portfolia, včetně dalšího archivačního materiálu 

 

Rodiče zajistí – a dětem vše podepíší 

 aktovka 

 pouzdro, ořezávátko, guma, tužky č. 2, pastelky 12 barev, fixy  

 zástěra, starší košile nebo tričko do výtvarné výchovy 

 zásobník na číslice a písmena z PVC 

 plastelína, nůžky (nepodceňte, prosím, kvalitu) 

 vysouvací lepidlo KORES – 2 kusy  

 papuče a na ně látkovou tašku do šatny 

 látkovou tašku na cvičební úbor 

 cvičební úbor do TV – cvičky, kraťasy (děvčata legíny), tričko, 

teplákovou soupravu – vše podepsané 

 peněženku na čip – na obědy 

 desky a obaly na sešity – stačí až v září, kvůli velikosti 

 štětec kulatý č. 6 

 štětec plochý č. 12 

 vodové barvy – 12 odstínů 

 voskové pastely 12 ks 

 složka barevných papírů 

 

Informace pro rodiče 

 

Další materiál a pomůcky zejména do výtvarné výchovy a pracovních 

činností budeme pořizovat až v průběhu 1. pololetí šk. roku po 

vzájemné dohodě. 

 

Veškeré informace ohledně akcí, úspěchů školy, školní dokumenty, 

fotografie a další věci naleznete na webových stránkách školy 

http://www.1zsnapajedla.cz/ 

Máme zavedenou službu Podpora výuky – zadávání domácích úkolů a 

další informace pro rodiče i žáky přímo od vyučujících přes internet. 

 

Školné za školní družinu a různé akce školy (škola v přírodě, plavání) 

je možné platit jak hotově, tak převodem z účtu. V září bude každému 

dítěti přidělen jeho variabilní symbol (POZOR – jiný symbol je pro 

placení stravného a jiný symbol pro platby školy).  

 

 

 

Obědy: 

Přihlášení ke stravování – poslední týden v srpnu (vyplnění přihlášky 

v kanceláři školní jídelny na 2. ZŠ, nahlásíte č. účtu…) – kvůli zavedení 

do systému. 

Každý žák dostane oproti záloze 100,- Kč čip na obědy. Po ukončení 

školní docházky se čip i záloha vrací.  

Objednávky obědů přes internet http://www.1zsnapajedla.cz/, 

popřípadě přímo na terminálu v jídelně. Výběr je ze dvou jídel, 

jídelníček je stanoven vždy na dva týdny, objednávky je nejlepší dělat 

ve středu večer na celý následující týden. Pozor, nelze ale objednat 

oběd na následující den, ale až den třetí. Změny se hlásí telefonicky 

nebo přímo u vedoucí školní jídelny. 

http://www.1zsnapajedla.cz/
http://www.1zsnapajedla.cz/

