
Vážení rodiče, milí budoucí prvňáčkové,  
 
  těší nás, že jste si vybrali naši školu a chceme Vás touto cestou informovat o tom, co budou děti 
potřebovat pro úspěšný vstup do 1. třídy.  
 
Seznam pomůcek pro 1. třídu: 

 vybavený penál (3 x obyčejná tužka č. 2, pero „tornádo“, pastelky, guma, ořezávátko, nůžky, 

zmizík)  

 desky na sešity (velké), 

 tempery, ploché štětce 1ks, kelímek na vodu, hadřík, zástěra nebo stará košile (starší tričko) jako 

pracovní oděv na výtvarnou a pracovní výchovu, igelitová plena (igelitový pytel) na školní lavici, 

 podložka na modelování, 

 počítadlo – sto kuliček, 

 ubrousek na svačinu látkový (vždy po týdnu měňte za čistý), 

 ručník s poutkem (jednou za 14 dnů vyměňte), 

 bačkory na přezutí v sáčku, 

 cvičební úbor v látkovém sáčku (cvičky, botasky, tričko, trenky nebo kraťasy, tepláková 

souprava), 

 toaletní mýdlo, toaletní papír 1ks, papírové kapesníky - 1balení (10 ks v balení), 

 papírový kufřík. 

Všechny učebnice a sešity zabalte prosím do průhledných obalů. 
Všechny své věci a pomůcky je potřeba podepsat!!! 
 
Třídní fond činí 350,-- Kč (uhrazen z něj bude příspěvek SRPDŠ ve výši 100,--, další část bude 
použita na nákup materiálu pro pracovní a výtvarnou výchovu a jako vstupné na kulturní akce - třídní 
fond bude vyúčtován na konci školního roku 2015/2016). Částku prosím uhraďte k rukám třídní 
učitelky na zahajovací třídní schůzce, která se bude konat 9. září 2015. 
 
 
Zahájení školního roku - úterý 1. září 2015 v 8,00 hodin v pavilonu U1 1. patro. Škola je otevřena od 
7,40 hodin. 
Vyučování: 
úterý 1. 9. 2015 od 08,00 hodin do 08,45 hodin, 
středa 2. 9. 2015 - pátek 4. 9. 2015 od 08,00 hodin do 10,50 hodin. 
Od pondělí 7. 9. 2015 vyučování podle rozvrhu hodin!!! 

 

 

 

 

 

Těšíme se 1. září 2015  
  na shledání s vámi. 
 
 
 
  

 



Školní jídelna 
Školní jídelna zajišťuje přípravu obědů pro žáky školy. 
Obědy je možné zakoupit od 24. srpna 2015 ve školní jídelně. Cena jednoho oběda je 18,-- Kč. 
Cena oběda je aktuální ke dni, kdy obdržíte tuto informaci. 
Do školní jídelny mohou chodit i děti, které nechodí do školní družiny. 
 
Prodej stravenek:  

 ranní provoz odpolední provoz 

od 24. 08. 2015 do 31. 08.2015 08,00 - 13,00 --- 

od 01. 09. 2015 07,00 - 08,00 11,20 - 13,45 

 
Přihlášku ke školnímu stravování si můžete vyzvednout u vedoucí školní jídelny. 
 
Školní prodejna 
Školní prodejna zajišťuje podporu pitného režimu žáků, svačiny a dovybavení školními potřebami. 
Je otevřena ve dnech školního vyučování vždy před jeho zahájením a v době první a druhé 
přestávky.  
Ve školní prodejně je možné za výhodné ceny (nižší než v obchodech) zakoupit většinu pomůcek, které 
jsou v seznamu na první straně tohoto dopisu. 
 
Navštívit nás můžete již v přípravném týdnu od 24. 08. 2015 do 31. 08. 2015 vždy v době od 08,00 
do 12,00 hodin.  
 
Školní družina: 
Provoz školní družiny: 

 ranní provoz odpolední provoz 

pondělí – pátek 06,40 - 07,40 11,45 - 17,00 

 
V době docházky musí mít dítě zaplacený oběd ve školní jídelně!!! 
 
Pokud chcete využívat služeb školní družiny, vyzvedněte si v sekretariátu školy přihlášku. Podmínkou 
přijetí žáka do školní družiny je úhrada poplatku (třídního fondu) za školní družinu ve výši 200,-- 
Kč na školní rok. Tento poplatek se hradí společně s přihláškou. PŘIHLÁŠKY A FOND DRUŽINY 
SE PŘIJÍMAJÍ V ŘEDITELNĚ ŠKOLY (přihlášky do školní družiny přijímá 
paní zástupkyně). 
 
Bližší informace k zahájení školního roku 2015/2016 je možné zjistit prostřednictvím mailu 
kaftan@zspskrupka.cz, nebo telefonicky na čísle 605 259 985. 
 
Informace o škole jsou též na stránkách http://www.zspskrupka.cz   
 
 
 


