
Vážení rodiče, Vaše děti zahájí od září 2020 školní docházku.  
 
Abyste se v klidu mohli připravit na vstup Vašich dětí do školy a zajistit potřebné pomůcky přinášíme 

Vám první informace. Další včetně termínu první schůzky se dozvíte v první den školní docházky Vašich 

dětí dne 1. září 2020.   
 
Škola žáky vybaví učebnicemi, sešity a pomůckami dle seznamu, který najdete níže. Vás 
tímto prosíme o zabezpečení dalších potřeb a pomůcek dle seznamu. 
 

ŠKOLA ZAJISTÍ:  
Učebnice, prac. sešity a další pomůcky: 
nakladatelství nns.cz: 
Slabikář s kocourem Samem 

Živá abeceda s kocourem Samem 

Písanka s kocourem Samem 1. - 4. díl 

Prvouka Já a můj svět 

Žákovská knížka prvňáčka 

Moje první psaní (cviky,písmena, číslice) 

Písankový sešit s pomocnými linkami 511+ 

Popisovatelná číselná osa 

Procvičujeme s Matýskem 1,2 - matematika PS 

Skládací abeceda NOVĚ 

Soubor značek a číslic NOVĚ 

nakladatelství Alter: 
Matematika 1 – 4  

nakl. Škola hrou: 
proužky písmen 

Výtvarný materiál: 
čtvrtky, barevné papíry, pastelky, modelínu, vodové barvy , voskovky, progressa, štětec 

kulatý 2 x – menší a větší, štětec plochý 2 x  menší a větší, tužky trojhranné č. 2 a č. 3, 

krabici na výtvarný materiál a desky na výkresy  

 

ZAJISTÍ RODIČE: 
Sešit č. 440 – A4 bez linek na prac. listy, jakýkoli notýsek, aktovku, penál – ořezávátko, 

nůžky s kulatou špičkou, gumu, malé pravítko, lepidlo (tuhé – tyčka, doporučuji Concorde, 

nebo Herkules), přezůvky a sáček na přezůvky, cvičební úbor – sportovní obuv s bílou 

podrážkou do tělocvičny, triko, trenýrky či krátké elastické kalhoty, sáček na cvičební úbor, 

1 náhradní ponožky, zásobník na písmenka a číslice, na výtvarnou výchovu: igelit pod 

výkresy, hadřík, kelímek na vodu, dále tvrdé desky na sešity, mazací tabulku s fixy 

(např:https://www.sevt.cz/produkt/centropen-tabulka-7769-a4-2-popisovace-41055200/ ), 

doporučuji též zástěrku nebo starší tričko, aby se žáci neumazali, 2 x papírové kapesníčky 

do tašky. Pero budeme potřebovat až po Vánocích – doporučuji Pilot. Dále prosím ručník 

vždy s poutkem. Svačinu je vhodné nosit v boxících a mít ubrousek, na kterém žák svačí. 

Na pití obstarejte prosím dobře uzavíratelnou plastovou lahev, kterou si dítě samo umí 

otevřít a zavřít. 

Obaly stačí pořídit později, až budete znát rozměry učebnic a sešitů.  
 

Dále Vás prosíme, aby žáci měli podepsané přezůvky. Pomůcky nenoste první školní den.  

 

https://www.sevt.cz/produkt/centropen-tabulka-7769-a4-2-popisovace-41055200/


Co by měl žák při  zahájení školní docházky zvládat ? 
 

1. Ví, jak se jmenuje, kde bydlí, kolik je mu let a jak se jmenují rodiče. 
2. Umí se obléknout i převléknout do cvičebního úboru. 
3. Umí se samostatně  obouvat a  zouvat si boty, pokud je má na tkaničky, 
    umí zavázat kličku. 
4. Umí si uklidit knížky, hračky, pastelky tam, kam patří. 
5. Umí vystřihnout obrázek nůžkami. 
6. Umí si na záda navléknout aktovku. 
7. Dodržuje osobní hygienu. 
8. Přechází opatrně ulici. 
9. Řídí se pokyny. 
10. Zdraví. Vhodnou formou o něco požádá, poděkuje. 
11. Umí jíst příborem. 
 

Jak můžete dětem pomoci ? 

 

- Je vhodné s dětmi mluvit pozitivně o tom, co se ve škole bude dít, vzbuzovat zájem. 

- Nechte je kreslit si, uvolňují tak zápěstí, dbejte na správnou výslovnost.  

- Trénujte koncentraci dětí (pokud na ně mluvíte, měly by se na Vás soustředit). 

- Povídejte si s nimi. Rozšiřujete tak dítěti slovní zásobu. 

- Věnujte dětem soustředěnou pozornost– při rozhovoru s nimi dejte najevo zájem, 

   trpělivě je vyslechněte. 

- Vyprávějte dítěti a čtěte mu. 

- Pověřujte děti drobnými úkoly- pěstujete tak jejich samostatnost a zodpovědnost. 

- Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za.  

- Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, čas    

pravidelného ukládání k večernímu spánku.                                                                          

- Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi – vyřizovat drobné                          

vzkazy, nebát se komunikace v neznámém prostředí, s dospělými apod.  

   

 

Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní 

změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí, denní program, náplň 

činnosti, nároky i požadavky. Věřím, že společně učiníme vše, aby Vaše 

dítě zvládlo tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů a ve škole se 

cítilo dobře.  

 

Mgr. I. Portyková 


