Informace pro rodiče budoucích prvňáčků:
Základní škola zajistí pro žáky tyto pomůcky na vyučování:
- kompletní sada učebnic, pracovní sešity, písanky.
Každý žák zároveň obdrží „balíček pomůcek pro prvňáka“ v hodnotě
200 Kč na žáka.
Pomůcky na vyučování, které zajistí rodiče:
aktovka, penál, přezůvky, krabička na svačinu, láhev na pití
desky na učebnice a sešity
dřevěné pastelky / trojhranné –Koh-i-noor/
tužky č. 1.,2
ořezávátko, guma
připravit pero - Tornádo
obaly na pracovní sešity
Desky na písmena a číslice děti dostanou. Zároveň obdrží i sázecí tabulku na
písmena.
Pomůcky na VV a PČ:
Kufřík, starší košili / triko, děvčata zástěrku…/
Kelímek

Pomůcky na TV: látkový sáček (igelitovou tašku ne)
tričko
tepláková souprava
cvičky
kraťasy
Na měsíce září a říjen obuv na cvičení venku /kecky, botasky/

Ostatní pomůcky (čtvrtky, bar. papíry, sešity,deníček,obaly, průhledné fólie, razítko
se jménem, tempery, štětce na Vv, voskovky, lepidlo, nůžky, paleta ) budou
zakoupeny hromadně a proplaceny z peněz třídního fondu. Předpokládám, že v září
budeme vybírat 1 000Kč.

Důležité kontakty a informace:
Adresa organizace: Základní škola a Mateřská škola Holoubkov,
okres Rokycany, příspěvková organizace

Organizace,
kontaktní osoba
Ředitelka školy
Mgr. Iveta Vodičková
Třídní učitelka
Mgr. Hana Křejdlová

telefon

email

+ 420 371 751 147
+ 420 736 482 055
+ 420 371 751 147
+ 420 605 314 301

zs.holoubkov@seznam.cz

Školní družina
vych. Alena
Kalousová
Školní jídelna
Emilie Vogelová

+ 420 371 751 801
+ 420 731 993 558

sd.holoubkov@seznam.cz

+ 420 371 751 132

emilie.vogelova@skolaholoubkov.cz

krejdlova@skolaholoubkov.cz
hana.krejdlova@gmail.com

Organizace vyučování pro 1. týden /2. 9. – 6. 9./
2. 9. : 8. 00 hod. - slavnostní zahájení školního roku v tělocvičně školy
8. 15 hod. - přivítání prvňáčků ve třídě
Předpokládaný konec v 8. 45 – 9. 00 hod.
3. 9. a 4. 9. bude vyučování trvat 2 vyučovací hodiny / 7. 55 – 9. 35 hod./
5. 9. bude vyučování trvat 3 vyučovací hodiny / 7. 55 – 10. 40 hod./
6. 9. vyučování dle rozvrhu 4 vyučovací hodiny / 7. 55 – 11. 35 hod./
Žák může navštěvovat školní družinu již od prvního dne školního roku, tzn. od 2. 9.
2019, pokud bude přihlášen / odevzdána a podepsána závazná přihláška/.
Domácí úkoly budou zadávány denně, ve středu pouze ústní.
Každý žák obdrží začátkem týdne „Týdenní plán“ učiva na týden. V plánu bude
přehledně uvedeno učivo probírané v daném týdnu.

