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Příloha 2: Pozvánka do Školy nanečisto  
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Příloha 7: Zápis do 1. třídy 
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Příloha 9: Pamětní list na zápis do první třídy 

 

 

 



Příloha 10: Ponožkový pes 

 

 

 



Příloha 11: Čarodějnické setkání 

 

 



Příloha 12: Dětský den 

 

  

 



Příloha 13: Pozvánka na schůzku pro rodiče budoucích prvňáčků 

 

 

 

KDE:  VZORNÁKNIHOVNVELPOPOVICE 

KDY:  7. ČERVEN 2016 V 18,00 

 

PROGRAM: 

 základní informace o zahájení 

školního roku 2016/2017 a prvních 

dnech dětí ve škole… 

 pomůcky do první třídy 

(s ukázkou) 

 rozdělení dětí do tříd a paní 

učitelky 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče, 

u zápisu jste uvedli své požadavky na zařazení dětí do tříd. Naší snahou bylo Vám 

maximálně vyjít vstříc, přesto jsme nemohli všem vyhovět. Rozdělení dětí do tříd je 

konečné a další změny a přesuny již nejsou možné. 

 

 



Příloha 14: Desatero pro prvňáčka a pro rodiče 

Milí rodiče, přečtěte si pozorně, co by Vaše dítě mělo před nástupem do školy umět. 
Také si přečtěte, co se očekává od Vás. V každém případě se nebojte.  

My se také nebojíme! :-) 

   
DESATERA 

  

pro PRVŇÁČKY pro jejich RODIČE 

1. 
Znám svoje jméno a příjmení, vím, jak se 
jmenují rodiče. 

Každý den kontroluji školní tašku za 
přítomnosti svého prvňáčka. 

2. 

Umím se obléknout i převléknout do 
cvičebního úboru, a to tak rychle, aby 
nikdo z mých kamarádů na mě nemusel 
čekat. Umím na tkaničce mašličku. 

Každý den zkontroluji penál a připravím 
ostře ořezané tužky. Vím, že dítě jich má 
mít v zásobě několik. 

3. 
Umím uklidit knížky, pastelky a hračky 

tam, kam patří. 

Pomáhám dítěti v přípravě školních 
potřeb a učebních pomůcek za jeho 
přítomnosti, společně je ukládáme do 
tašky. 

4. 
Dovedu kreslit tužkou a pastelkami i 

malovat barvami. 

Školní pomůcky koupím podle pokynů 
třídní učitelky až po informativní schůzce 
rodičů budoucích prvňáčků v červnu. 

5. 
Poznám barvu červenou, modrou, 
zelenou, žlutou, hnědou a černou. 

Pravidelnou přípravu na vyučování 
rozdělím dítěti na kratší časové intervaly. 

6. 
Umím vystřihnout obrázek nůžkami 
s kulatou špičkou. 

Příprava na vyučování by měla probíhat 
v klidném a příjemném prostředí, aby se 
dítě mohlo soustředit na svou práci. 

7. 
Dovedu si připravit svačinku na ubrousek 
a před i po jídle si umýt ruce. 

V klidu si popovídám s dítětem o tom, co 
prožilo ve škole, snažím se odpovědět na 
jeho dotazy. 

8. 
Dovedu poslouchat vyprávění se zájmem 
a v klidu. 

O společných kulturních zážitcích 
(rozhlas, televize, kino, divadlo, koncerty) 
si s dítětem vyprávím, snažím se mu 
vysvětlit, čemu nerozumělo. Tím rozvíjím 
nenásilnou formou jeho rozumové 
vnímání. 

9. 
Televizní pohádky, filmy a písničky 
pozorně sleduji a povídám si o nich s 
rodiči. 

Své dítě raději pohladím, pochválím za 
dobré výsledky. Snažím se nezlobit se, 
když se mu něco ve škole nedaří. 

10. Do školní tašky si sám uložím věci. 
Jsem součástí školy, nestojím mimo ni, 
zúčastňuji se akcí školy. Zvykám si na 
zcela samozřejmé návštěvy ve škole. 



Příloha 15: První den školákem 

 



Příloha 16:  Dotazník pro rodiče 

 

 

Prosím o vyplnění a odevzdání do kanceláře školy nebo schránky u vchodu školy. 

 
Vážení rodiče, 
první týden školního roku, kdy se z Vašich dětí stanou školáci, bude mít 
následující průběh: 
 
1. září (úterý): 
-  slavnostní zahájení v Knihovně Velké Popovice v 8,30  
-  odchod ve společnosti svých paní učitelek do tříd a seznámení dětí s paní        
učitelkou 
- děti odchází ve Vašem doprovodu domů 
 
2. - 4. září (středa až pátek): 
- výuka od 8,00 do 10,00 – děti spolu s paní učitelkou posvačí 
po 10,00: 

- děti odejdou domů v doprovodu rodičů nebo pověřené osoby  
- děti budou trávit čas ve školní družině s paní učitelkou a vychovatelkou 

a poté v doprovodu rodičů nebo pověřené osoby odejdou domů 
 
Protože i Vy si plánujete dovolené a volno s předstihem a také proto, aby 
celý týden proběhl co možná nejjednodušeji, prosím Vás o vyplnění 
následujícího dotazníku: 
 
 
-----------  vraťte do kanceláře nebo schránky školy do 30.6. 2016  -------------- 
 

 
Jméno a příjmení dítěte: 

…………………………………………………………………………………. 

V období 2. – 4. září 2015 (škrtněte, co se nehodí): 

Bude navštěvovat školní družinu?  ANO  x  NE  

Bude mít oběd ve školní jídelně? ANO  x  NE 

Velké Popovice: …………………………………………………………………………. 

 

Podpis zákonného zástupce: …………………………………………………….. 

 


