
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků 
 

Vážení rodiče, 
zde je přehled pomůcek, které Vaše dítě bude potřebovat do 1. třídy.  
 
Všechny pomůcky doporučujeme řádně podepsat (označit). 
-         aktovka 
-         papuče + pytlík 
-         úbor do tělesné výchovy (+ cvičky, tenisky) + pytlík na něj 
-         švihadlo 
-         pouzdro 
-         guma 
-         krátké pravítko cca 15 cm 
-         obyčejné tužky – č. 1 – 1x, č. 2 – 2x (nejlépe trojhranné) 
-         pastelky (12 barev) 
-         ořezávátko (pozor na rozměr, aby se vlezly i silné pastelky) 
-         psací podložka A4 dvojitá (tzv. tvrdá folie na popisování tužkou) 
-         psací podložka A5 dvojitá (                        - // -                            ) 
-         smazatelná tabulka + fix s hadříkem 
-         barvy Tempery (stačí 6barev) 
-         vodové barvy – 12 barev 
-         voskovky (také více barev) 
-         barevné papíry (sada) 
-         ručník s poutkem 
-         kelímek na vodu (vhodná je krabička od margarínu 500g – Rama, Perla) 
-         igelitový ubrus na lavici 
-         hadřík na utírání štětců 
-         pracovní plášť (stačí starší košile s dlouhými rukávy apod.) 
-         plastelína 10 barev 
-         lepidlo v tyčince – větší (na celý rok) 
-         zmizík 
-         černý fix 
-         štětec školní kulatý a plochý č. 8, štětec školní kulatý a plochý č. 10 
-         nůžky školní střední  (podle potřeby pro leváka nebo praváka) 
-         SLOŽKA (desky) na písmenka a číslice 
-         polštářek pro relaxaci 
-         box papírových kapesníčků 
 
Plnicí pero nekupujte, paní učitelky Vás budou včas informovat o tom, kdy to už bude potřeba 
(eventuálně jaký typ bude vhodný pro Vaše dítko). 
Na začátku školního roku vyberou paní učitelky peníze na výkresy a sešity (cca 200,- Kč). 
Pracovní sešity budou vyúčtovány také na začátku školního roku. 
SLABIKÁŘ zaplatí škola. 
 
Případné dotazy či nejasnosti rádi s Vámi vyřešíme! 
 
Tel.: 583 21 30 11  kl.5724  (Hrubá) 
hruba@1zsspk.cz , 
Informace o škole naleznete také na www.1zsspk.cz 
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