
Vítejte ve škole!



Zahájení školního roku 2018/19
●Nový školní rok začíná 3.září společným 

shromážděním všech žáků a rodičů na školním 

dvoře v 8hodin.

●Po zahájení odcházíme do třídy.

●Děti si přinesou aktovky.

●Ukončení prvního dne v cca 9hod.

●Více info ke konci srpna na www.zs-nadrazni.cz .

http://www.zs-nadrazni.cz/


Výbava do 1.třídy

• Učebnice a pracovní sešity k učebnicím 

dostanou děti ve škole zdarma.

• Školní sešity a potřeby do výtvarné výchovy a 

pracovních činností zakoupí třídní učitelka –

platby se vybírají první týden v září.



Vybavení pouzdra:

• Čtyři obyčejné trojhranné tužky nejsilnější 

tloušťky č. 1,2  (doporučujeme Koh-i-nor)

• Guma

• Trojhranné pastelky

• Tuhé lepidlo

• Ořezávátko



Potřeby na cvičení:

• Látkový pytlík na boty + 1x sportovní boty s 

podrážkou vhodnou do haly

• Látkový pytlík na oblečení

• Tričko, kraťasy (trenýrky, legíny...dle ročního 

období), mikina

• Náhradní ponožky (v zimě se necvičí v 

punčocháčích)



Předpokládané platby:
• Pracovní sešit anglický jazyk.....cca 230Kč

• Třídní fond (na divadla, kino, koncerty, drobné 

odměny).....150Kč

• Vratná záloha na čip ke vchodovým 

dveřím...70Kč

• Příspěvek do fondu Sdružení rodičů...200Kč 

(mladší sourozenec platí 100Kč)

• Výtvarné potřeby, sešity ... cca 500Kč

• Družina …. 200Kč/pololetí



Družina a školní jídelna

• Družina v provozu od druhého školního dne

ranní družina 6:30-7:40

odpolední 11:30-16hod

• Děti přinesou - kapesníky, sirup, hrnek, 

oblečení na převlečení na školní hřiště.

• Platby v jídelně možné již od posledního 

srpnového týdne. Cca 500,-/měsíc.

• Objednávky jídel přes www.zs-nadrazni.cz  .

http://www.zs-nadrazni.cz/


Elektronická žákovská knížka

●Ucelený přehled všech informací o dítěti a dění 

ve škole.

●Možnost komunikace s učitelem (ohlášení 

absence, domácí úkoly během nemoci, ...).

●Plně funkční i pro Android a iOs.

●Děti v první třídě budou mít pro motivaci i 

papírovou.

●Přihlašovací údaje  během září.

●V září samostatná schůzka.



Pro úspěšný start:

●Nastartovat pravidelný denní režim v posledním 

prázdninovém týdnu.

●Dostatek spánku.

●Nestrašit děti povinnostmi.

●Dotrénovat řeč a správné držení tužky!

●Často dětem číst, vyprávět příběhy, hrát 

společenské hry.







Těšíme se 3. září !


