
13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace 

 

INFORMACE PRO RODIČE – přípravný ročník 
Kontakt do školy: 378 028 700; www.13zsplzen.cz, skola@zs13.plzen-edu.cz  

 

Vážení rodiče, 

připravili jsme pro Vás seznam pomůcek, základní informace o zahájení školního roku 2021/22, přihlášku     

do školní družiny a přihlášku ke stravování ve školní jídelně. Pokud budete mít zájem o zařazení dítěte do ŠD, vyplňte 

přihlášku ihned. Přihlášku na stravování, prosím, doručte do kanceláře školy nejpozději do konce července 2021 

(úřední den – středa – 8.00 - 13.00 h). Stravování je podmínkou pro pobyt ve školní družině. 

 

Zahájení školního roku 2021/22 – středa 1. září 2021: 

• 8.00 – setkání dětí a rodičů před školní budovou 

• 8.10 – uvítání, přechod žáků do třídy (děti se nepřezouvají), seznámení dětí s třídní učitelkou, rodiče mohou 

být přítomni  

• 9.00 – první třídní aktiv rodičů s třídní učitelkou – informace o systému práce, seznámení s denním režimem, 

do třídního fondu vybereme 600,- Kč, z čehož hromadně zakoupíme pomůcky k výuce (1x pracovní sešit, box, 

šanon, 1x sešit A4 s obalem, 1x notýsek A6 s obalem, obal na hodnotící notýsek A5, 3x lepidlo v tubě, barevné 

papíry, čtvrtky, desky s drukem A5, tempery a vodové barvy, štětce, modelínu, …)  

  

Od čtvrtka 2. září bude probíhat výuka dle instrukcí (8.00 - 11.40 hod.), děti si přinesou níže uvedené pomůcky. 

Potřeby předškoláka: 

Aktovka nebo batoh (na velikost sešitu A4)  

Penál vybavený: 

3 obyčejné trojhranné tužky č. 2 (ne pero), řezátko se zásobníkem, trojhranné pastelky (MAPED, KORES), kovové nůžky 

s kulatou špičkou MAPED (rozlišují se pro praváky a leváky)  

Ostatní: 

1x balení papírových kuchyňských utěrek, 2x balení papírových kapesníků 

S sebou do školy:  

přezůvky v látkovém sáčku, malý batoh s převlečením (tepláky, triko, ponožky, spodní prádlo – vše podepsané), 

krabičku se svačinou, podepsanou uzavíratelnou láhev s pitím 

 

 

Žádáme rodiče, aby se při nákupu drželi doporučeného seznamu a nekupovali žádné módní potřeby, bývají 

nekvalitní. 

Příjemné prožití prázdnin. Těšíme se na setkání 1. září 2021. 
Paní učitelky Václava Tichá a Martina Trubačová 

http://www.13zsplzen.cz/
mailto:skola@zs13.plzen-edu.cz

