
 

Školní plánovací kalendář – 2022/2023 

Školní rok začátek konec  Třídní schůzky datum hodina 

1. pololetí 1. září 31. ledna  1. čtvrtletí   listopad 16:00 

2. pololetí 1. února 30. června  3. čtvrtletí duben 16:00 

       

Prázdniny       

podzimní 26. října 27. října     

vánoční 23. prosince 2. ledna  Konzultační hodiny, pololetní konzultace 

pololetní 3. února   dle domluvy 7:15 – 7:45 

jarní 6. března 12. března  (út - čt)   

velikonoční 6. dubna   1. pololetí leden  

hlavní 1. července 3. září  2. pololetí červen  

ředitelské v.       
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PO ČJ MA ČJ TV 
Zich. 

    

ÚT ČJ MA PRV HV 
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Škola zajistí:     Placeno z fondu: 
Živá abeceda, Slabikář    sešit 511, 512, 5110, 644 
4x písanky      čtvrtky, náčrtníky, barevné papíry 
4x matematika     lepidlo tuhé i tekuté 
Prvouka      anilínové a temperové barvy 
Písmenka a číslice     ploché a kulaté štětce  
razítko       paleta 
mazací tabulka + stíratelný fix 
deníček školáčka (ŽK) 

  
        

Třídní fond:    

700 Kč 

POMŮCKY DO 1. TŘÍDY – zajistí rodiče (vše podepsat): 

Penál: 
2X tužka č. 2 a č. 1 (trojboká) 
ořezávátko, guma 
pastelky (trojboké) 
malé pravítko 
ostré nůžky (kulatá špička) 
2x pero (Tornádo) – nechte doma 
 

Kufřík na VV: 
igelitový ubrus, kelímek na vodu 
voskovky, modelína 
pracovní oděv, hadřík 
 

Sáček (látkový) na TV: 
kraťasy, tričko, tepláková souprava 
boty na cvičení (do tělocvičny a na ven) 
 

Ostatní: 
přezůvky, zámek na skříňku + 3 klíčky (dvojice) 
krabice papírových kapesníků,  
obaly na sešity a ŽK (až v září) 
desky na písmena a číslice 
krabička na svačinu a láhev na pití 

 
 
čtvrtek 1. září 
slavnostní zahájení školního roku 7:55 -  8:40 (bez aktovky) 
pátek 2. září 
2 vyučovací hodiny do 9:35 - aktovka, penál, svačina a pití (do ŠD) 
 

Od čtvrtka 1. 9. je možné chodit do ŠD i ŠJ. 

 


