
CO BUDE VAŠE DÍTĚ POTŘEBOVAT DO 1. TŘÍDY  
- vodové barvy  

- štětce - 1 tenký, 2 střední, 1 tlustý  

- kelímek na vodu (např. od ramy – je stabilnější) 

- větší hadřík, který saje 

- koženkový ubrus na lavici 

- větší tričko nebo košili či zástěru do VV  

- nůžky 

- lepidlo v tyčince + tekuté lepidlo Herkules nebo Pritt 

- pastelky (12 kusů),  

- progresy,  

- voskovky,  

- fixy (10 nebo 12 ks),  

- tužky č. 1 do VV  

- černý tlustý centrofix na obtahování  

- pravítko dlouhé 30 cm 

- 3 ks tužky č. 2  

- plastelínu 

- gumu, ořezávátko 

- 2 pera - značky Tornádo nebo Stabilo 

- složku na školní sešity a učebnice 

- bílé stíratelné tabulky velikosti A4 se 2 černými fixy a hadříkem  

- látkový ubrousek na lavici pod svačinku 

- 1 balík papírových kapesníčků 

- podepsaný cvičební úbor nejlépe v látkovém pytli, podepsané cvičky 

- podepsané přezůvky 

- vhodnou pokojovou květinu v květináči opatřenou jménem vašeho dítěte na květináči, 

děti budou o svou květinu ve škole pečovat 

- 50 Kč na třídní fond 

- Hodně pomůcek děti dostaly jako dárek od školy nebo pana starosty, podívejte 

se, co je třeba dokoupit a  nabalte je zpět dětem do školy. 

- Prosím rodiče, aby vyplnili údaje o svém dítěti v žákovské knížce na str. 1 hned 

na 2.9 ( jméno, datum narození, adresa, zdravotní pojištění, kontakty na rodiče, 

e- mailové adresy) + přinést vyplněné formuláře =  prohlášení do TV, souhlas se 

zpracováním osobních údajů, plnou moc – vše dejte dětem do složky, tu mi děti 

odevzdají  2.9. ve škole 

 

 

Další informace: 

Domácí úkol budou mít děti označený razítkem DOMEČEK. Domácí úkoly děti splní 

v den, kdy byly zadány a následující den je přinesou vyplněné do školy. 

 

Děti budou každý den mít pravidelně jeden malý písemný domácí úkol:  

V pondělí a ve středu bude úkol z matematiky, v úterý a ve čtvrtek bude úkol z psaní, 

popř. z prvouky (nepravidelně). Úkoly z AJ budou formou dokreslit, nalepit, rozstříhat 

a přinést do další hodiny AJ to, co začneme ve škole.  

Úkol ze čtení bude každý den. Zadaný úkol čteme 5krát – 10 krát denně.  

Pod splněný úkol se vždy podepište – do učebnice, pracovních sešitů i sešitů. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Konzultační dny:  každý 1. čtvrtek v měsíci v 14.30 hod. – 15.30 hod  

7.10, 2.12, 6.1., 3.2., 3.3., 7.4., 2.6. 

 

Plenární shromáždění rodičů a třídní schůzky: 4.11. 2021, 28.4.2022        

                                      

Třídnické hodiny se žáky budou probíhat každý první čtvrtek v měsíci po skončení 

vyučování. (tj. od 11,30 h – 12.00h) v naší třídě. První třídnická hodina proběhne 7.10.2021. 

 
Webové stránky celé školy jsou: www.mzszdanice.cz – aktuální dění ve škole. 

 

Termíny vedlejších prázdnin : 

podzimní: 27.10. 2021 – 29.10.2021       

zimní:               23.12. 2021 – 2.1.2022   

pololetní volno:     4.2.2022 

jarní:                  7.3.2022 – 13.3.2.2022                                             

velikonoční volno:  14.4.2022 

  

Vydávání vysvědčení za 1. pololetí: 31.1. 2022 poslední vyučovací hodinu. 

Vydávání vysvědčení za 2. pololetí: 30.6. 2022 .                          

 

Důležitá telefonní čísla: 

 
Telefon na ředitele školy : 518 633 614  

                                                          

Hospodářka školy: 518 633 218         

                                                                                                         

Národní škola: 733 607 088 (zde omlouvejte své dítě, vždy ráno v době od 7,30 h – do 

7,45 h nebo formou sms během dne. Své dítě můžete také omlouvat na můj  e-mail: 

hornakova@mzszdanice.cz  

 Rodič je povinen omluvit své dítě během prvních dvou dnů nemoci dítěte. 

 Omluvenku o absenci dítěte po jeho nemoci napište do žákovské knížky str. 26 - 27.  

 

Školní jídelna: 518 633 171  

 

Školní družina: 518 633 161  

 

Začátek vyučování je   v 7,50 h. Dítě musí být nejpozději v 7,40 h ve třídě a mít 

nachystané pomůcky na vyučování.  

 

1. vyučovací hodina : 7,50 h – 8,35 h            přestávka: 8,35 h – 8,45 h 

1. vyučovací hodina : 8,45 h – 9,30 h                                9,30 h – 9,50h  

1. vyučovací hodina: 9,50 h – 10,35 h                               10,35 h – 10,45 h        

2. vyučovací hodina: 10,45 h – 11,30 h                             11,30 h – 11,40 h 

3. vyučovací hodina: 11,40 h- 12,25h         

 

Pokud si budete vyzvedávat dítě ze školy během vyučování (např. návštěva lékaře, 

zubaře…)  je vhodné řídit se časovým rozvrhem vyučovacích hodin a přijít si pro něj 

v době přestávek. Během vyučování je často narušována výuka. Děkuji za pochopení. 

K uvolnění vašeho dítěte z výuky využijte propustku, k omlouvání z hodin TV, např. po 

nemoci, využijte omluvenky do TV. 

 
                                       

 

http://www.mzszdanice.cz/
mailto:hornakova@mzszdanice.cz


 

 

 

 Rozvrh hodin 

 

 1. 
7.50 – 8.35 h 

2. 
8.45 – 9.30 h 

3. 
9.50 – 10.35 h 

4. 
10.45 – 11.30 h 

5. 
11.40 – 12.25 h 

Pondělí ČJ     M ČJ PČ  

Úterý TV ČJ M PRV AJ (1.pol) 

Středa ČJ M ČJ HV AJ (2.pol.) 

Čtvrtek TV ČJ PRV VV  

Pátek ČJ M ČJ VV  

 

CO BUDU NOSIT DO : 

ČJ – učebnice ABECEDA, VELKÁ PÍSANKA 1, TUŽKA Č. 2, PASTELKY 

M – pracovní sešit MATEMATIKA 1, POČETNÍČEK 

PRV – pracovní sešit ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

AJ – učebnice + pracovní sešit HAPPY HOUSE 

Každý den budou mít děti ve složce na sešity žákovskou knížku a sešit na vzkazy. 

Prosím, denně kontrolujte a vzkazy mi vždy podepište, budu tak vidět, že jste je četli. 

 

 

 

V hodině AJ budou děti rozděleny na poloviny: ( 1. polovina bude mívat AJ v úterý, druhá 

polovina ve středu). 

 AJ v úterý budou mívat tyto děti:                       AJ ve středu budou mívat tyto děti: 

Buchlovský Adam                                                     Dobeš Adam 

Čechal Vojtěch                                                          Seloucký Daniel 

Drška Marek                                                              Šujan Vojtěch 

Chovanec Kristián                                                     Šušota Vratislav 

Kozumplík Marcus                                                    Švec David 

Loprais Šimon                                                           Všetička Ondřej 

Angjelovska Ella                                                       Kratochvíl Dominik 

Häuslerová Sofie                                                       Müllerová Alžběta 

Chovancová Linda                                                    Klapková Helena 

Lužová Kamila                                                         Salajková Elen                                                     

Kohoutková Eliška                                                    Schöfrová Lucie 

Kořínková Anna                                                       Sovková Josefína 

 Andert Alex                                                               Šťastná Nikola 

 

 

S přáním šťastného vykročení do nového školního roku a vzájemné spolupráce  

tř. uč. Dana Horňáková. 

 

 


