
 
 

INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ 
 

ŠKOLNÍ ROK 2010/2022 

 
Potřeby pro I. třídu 

 Aktovka 
 Bačkory nebo sandály (ne pantofle) 
 Penál (tři silnější trojhranné tužky, trojhranné pastelky, malé pravítko, ořezávátko, guma), 

propisovací tužky a pero zatím nejsou třeba 
 Desky na sešity 
 Krabička na svačinu a látkový ubrousek 

V látkové (igelitové) tašce – cvičební úbor – trenýrky, tepláky, tričko, tenisky nebo cvičky 

V kufříku – voskovky, temperové barvy, štětce (2 kulaté a 2 ploché), kelímek na vodu, modelína, lepidlo 
(Kores v tyčince), kvalitní nůžky, špejle, podložka na VV (PVC ubrus), pracovní oděv (staré triko). 

Dále prosím o dodání 2 krabic papírových kapesníků, toaletního papíru, mýdla. 

Všechny věci a pomůcky, prosím, dětem označte.  

V měsíci září 2021 je třeba uhradit: 

Třídní fond       300 Kč 

VV a PV 200 Kč 

Sešity    50 Kč 

Celkem 550 Kč  Platby za pomůcky prosím uhradit v hotovosti třídní učitelce do 10. 9. 2021. 

 

Školní družina 

 1. 9. 2021 se sejdeme v 800, děti odchází domů v 845 hod. Školní družina a školní jídelna jsou 
v provozu od 2. 9. 2021.  

 Provoz školní družiny: 700 – 1700 hod. Provoz školní družiny bude upřesněn v souladu s aktuálním 
nařízením MŠMT a MZ na schůzce rodičů 30. 8. 2021. 

 Platba za školní družinu činí za celodenní provoz 1250 Kč/pololetí, docházka pouze do ranní družiny 
750 Kč/pololetí na účet školy 2002970018/6000, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte + 
družina.  

 Poplatek za ŠD musí být uhrazen před nástupem dětí do školy (do 31. 8. 2021). 
 

Organizace stravného 

 Obědy se platí převodem na účet č. 107-2845250297/0100 
 Záloha na čip: 100 Kč + 100 Kč v hotovosti (počáteční vklad na účet) 
 Cena obědů:  1. -  5. třída: 24 Kč 
 Při platbě vždy uvádějte variabilní symbol (VS) dítěte, který dostanete spolu s čipem 
 Více informací naleznete na www.zsvokovice.cz (školní jídelna) 

 
Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků a předškoláků proběhne 30. 8. 2021 v 1600. 


