
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 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 

mailto:hruba@1zsspk.cz
http://www.1zsspk.cz/


Informace o školní družině 
  
Provoz ŠD   
Ranní:   6,00-7,45 – děti jsou odvedeny do tříd. 
Do ranní družiny mohou chodit i děti, které nejsou přihlášené k pravidelné docházce do 
školní družiny. 
 
Odpolední: 11,40-16,30 hod.  
 
Pobyt venku – od 13,30 – 14,30 hod..- hřiště školy 
Převlečení dětí na ven: v podepsané plátěné tašce. 
 
Odchody dětí ze ŠD 

1) dle zápisního lístku 
2) písemná omluvenka od rodičů / datum a čas odchodu/ 
3) Ve výjimečných případech zprávou SMS na mobil- uvádět datum a čas. č.tel: 

724379333                  
4) Odchod s jinou osobou, než je na záp. lístku musí být doložena písemně. 
5) Odchod s rodiči - z důvodu nenarušování činnosti žádáme rodiče, aby děti 

nevyzvedávali v době od  12,00-13,30 hod..  
 

Platba ŠD – na účet školy / VS bude každému přidělen 
 1. do 18.9.2020     600,- Kč   
 2. do 22.1.2021     450,- Kč 
 3. do 23.4.2021     450,- Kč 
Pitný režim  
Dětem děláme odpoledne pití do jejich vlastních lahví. 
Na sirupy vybíráme vždy 25,- Kč na každé pololetí 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informace  o JÍDELNĚ: 
 

Pokyny k přihlášení a podmínky ke stravování: 
 

- zřídit v bance svolení s inkasem  s dostatečným limitem   od 1.8.2020 → doložit 

s potvrzením banky  (možné inkaso založit přes internetbanking s doložením o zřízení) 
- při registraci stravování si strávník zakoupí bezkontaktní čip v ceně 120,00 Kč  

- v případě zájmu obdrží přístupové heslo na objednávání obědu č.2 přes internet 

- veškeré změny ve stravování oznamovat v kanceláři ŠJ 

- odhlašuje se den předem do 14 hodin – osobně, telefonicky 583212719. Elektronickou poštou  

- jidelna@1zsspk.cz a přes internet do 6:00 hodin ráno na ten den. 

- při náhlém onemocnění první den, kdy již nelze odhlásit nanormovanou stravu, je možné  

- oběd vyzvednout do jídlonosiče za dotovanou cenu dle věku strávníka od 11:00 do 11:30 hod. 

- přes kancelář jídelny 

- včas neodhlášená a neodebraná strava se účtuje a další neodhlášené dny nepřítomnosti                    

z důvodu nemoci se cena stravy zvyšuje o provozní náklady(viz. Řád školy odd.VII. bod 5odst.c) 

- podrobnější inf. viz Řád školy – www.1zsspk.cz sekce školní jídelna 

- vydává se do čistých jídlonosičů od 11:00 do 11:30 h. a strava vydaná do jídlonosiče 

- je určená k přímé spotřebě bez skladování a doba použitelnosti je do 14:00 hodin toho dne 

 
Marcela Hegerová, vedoucí jídelny 

Jana Šimáčková, hlavní kuchařka 
 
 

 

 

Přihlášku s potvrzením o  

zřízení inkasa od 1.8.2020 

odevzdejte v kanceláři jídelny 

od 15.6. do 30.6.2020 
 

- věnujte prosím pozornost pokynům uvedeným na přihlášce ke stravování 

- zdůrazňujeme, že se jedná o zřízení příkazu k inkasu, nikoliv trvalého 

příkazu, 
s dostatečným limitem (doporučuji limit navýšit pro celou školní docházku do 

1000,00Kč) 

        Podrobnější informace získáte u vedoucí jídelny p. Hegerové, tel. 583 212 719 
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PŘIHLÁŠKA  KE  STRAVOVÁNÍ - účet 
 
Školní jídelna základní školy, telefon 583212719, email: jídelna@1zsspk.cz   
Dr.E.Beneše 1     
787 01  Šumperk     
          
Číslo účtu u Č.S.,a.s. : 0100095131/0800                             
 
Jméno a příjmení strávníka:…………………………………………………………………………………… 
 
Datum narození:………………………………..email………………………………………………………… 
 
Třída:………………………………..telefon……………………………………………………………………. 
 
Číslo účtu plátce……………………………směrový kód banky………… 
 
Požadavek k přihlášení stravy:       Obědy    ano    ne (nehodící škrtnout / ) 

                         Dopolední svačinka                     ano    ne (nehodící škrtnout / ) 

 
v Šumperku dne…………………………                                 Podpis rodiče…………………………………. 
                                      podpisem stvrzuji výše respektované pokyny 
 
 

Zde odstřihnout! 

 ……………………………………………………………………………………………………....................................................................................... 


