INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ
Třídní učitelé: PhDr. Josef Levý - levyjo@zs13.plzen-edu.cz, Mgr. Jana Krenkelová - krenkelovaja@zs13.plzen-edu.cz
Kontakt do školy: 378 028 700, skola@zs13.plzen-edu.cz, www.13zsplzen.cz

Zahájení školního roku 2021/2022:
Středa 1. 9. 2021 od 8:00 do 8:45
−

−
−
−

−

−
−
−
−

sraz žáků před hlavní budovou 13. ZŠ Plzeň, Habrmannova
v 7:50
slavnostní uvítání v 8:00
rozdělení žáků do tříd I. A a I. B
přechod žáků do školní budovy (odloučeného pracoviště)
Táborská
seznámení s třídní učitelkou/učitelem, seznámení se se třídou
a novým prostředím (cca 45 min.)
žáci se nepřezouvají, s sebou mají pouze prázdnou aktovku
možnost dodatečného zápisu do školní družiny
oběd ve školní jídelně od 9:30 do 12:00
v případě nepříznivého počasí zařídíme suchou variantu

- První třídní aktiv se bude konat ve středu 1. 9. 2021 od
9:15 ve třídách I. A a I. B.
- Na prvním aktivu vybereme částku 500 Kč na různé potřeby
do třídy (šanon, kapsář, boxík do lavice, …). Vše nakoupíme
hromadně, byli bychom rádi za jednotný styl.
- Dozvíte se také další důležité informace ohledně nástupu
vašeho dítěte do první třídy.

Přes léto prosíme postupně připravovat děti na vstup do školy a rozvíjet komplexně jejich schopnosti a dovednosti týkající se vstupu do první třídy:
samostatnost, vytrvalost, důslednost, orientace v prostoru, bezpečné poznávání barev, komunikativnost (představení sama sebe, povídání ve větách o
rodině), osobní hygiena, delší udržení pozornosti, zručnost, spolupráce s kamarády, zodpovědnost za sebe, své věci a ostatní, upevňovat základní návyky
(žák by se měl umět obléci, zavázat tkaničku, dojít si na záchod, dodržovat základní hygienu), měl by znát několik básniček, písniček, pohádek…
Stejně tak je nutné rozvíjet a podporovat vhodné chování žáků a připravovat je na soužití v kolektivu.
Neučte děti předem číst, jako metodu čtení jsme zvolili genetickou metodu, vše je naučíme my. O genetické metodě čtení podáme informace na
prvním aktivu.

POTŘEBY ŠKOLÁKA
Výbava penálu: 2 obyčejné tužky č. 2, 1 pero (plnicí nebo tornádo pro 1. třídu, to ale až později, dáme vám vědět včas), ořezávátko, gumu,
pastelky značky Maped či Koh-i-noor, fixy
Na výtvarnou výchovu: vodové barvy, 3 štětce – plochý č. 10 a kulatý č. 6 a 8, hadřík, kelímek, igelitový ubrus na lavici, pracovní zástěru (starší
tričko), modelínu (kvalitní) a podložku na modelování, 1 x podepsané barevné papíry, náčrtník formátu A4, čtvrtky A4 30 kusů, čtvrtky A3 30
kusů, kovové nůžky s kulatou špičkou, lepidlo, papírové utěrky, kapesníčky (v krabicích)
Na matematiku: dvacítkové počítadlo (stovkové), papírové hodiny
Sešity: 2 kusy č. 513, 3 kusy č. 511, 2 kusy č. 512 s dvěma pomocnými linkami, 1 notýsek. Sešity prosíme obalit a PODEPSAT VELKÝMI TISKACÍMI PÍSMENY!!!
Na tělesnou výchovu: cvičební úbor a sportovní obuv (bílá podrážka), míček a švihadlo – uložit do látkové tašky (vše podepsat)
Na přezutí: bačkory s klínkem (ne pantofle), potřebujeme zdravotní obuv kvůli bezpečnosti
Na svačinu: látkový ubrousek na lavici, svačina ve svačinové krabičce (hygiena)
Žáci dostanou od školy: pastelky (12 ks, trojhranný program), tužka č. 2, pero Tornádo Centropen, gumu, ořezávátko
Prosíme, VŠE (i psací potřeby) je nutné PODEPSAT nebo označit vhodným způsobem tak, aby si své věci a pomůcky žák poznal!
Doporučujeme zvolit psací potřeby tzv. trojhranného systému, který je uzpůsoben přímo pro prvňáky (možno doplnit nástavci na tužku či pero pro lepší úchyt). Ten,
kdo píše levou rukou, by měl mít psací potřeby pro leváka.
Z důvodu opakované pandemie doporučujeme pořídit včas IT techniku (počítač, tablet) pro případnou distanční výuku, pokud by se školy znovu uzavřely.
Do začátku školního roku uvítáme od rodičů sponzorské dary ve formě např. čtvrtek, bílých papírů na tisk, didaktických pomůcek (pexeso), finanční dar pro třídu na
pomůcky,…

Veselé léto a optimistický vstup do nové životní etapy.
Těšíme se na vás 1. září 2021!
Paní učitelka Jana Krenkelová a pan učitel Josef Levý ☺

