
Vážení rodiče,  
    v letošním roce začne Vaše dítě chodit do 1. třídy v Základní škole ve Slušovicích. 
Z tohoto důvodu Vás zveme na   
                                                                                                           

                           společné setkání rodičů s učitelkami 1. tříd, 

  
které se uskuteční v pondělí 19. června 2017 v 16 hodin v budově ZŠ Slušovice v prvním 
poschodí. Na toto setkání jsou zváni i rodiče dětí z MŠ Hrobice a Březová, kteří zapsali své 
dítě do 1. třídy v ZŠ Slušovice. 
     Využijte této možnosti a získáte spoustu informací a odpovědí na Vaše dotazy, 
které se týkají tak důležitého kroku v životě Vašich dětí. 
 
Vzhledem k tomu, že budete zahrnuti informacemi, předkládáme Vám přehled školních 
pomůcek, které dostanou děti ve škole a také těch, které budete muset obstarat sami. 
V ZŠ Slušovice bude mít každý prvňáček v pondělí 4. září 2017 připraveno: 
Slabikář, Živou abecedu s pracovním sešitem, pracovní učebnici do prvouky, 2 pracovní 
učebnice do matematiky, 3 velké a 6 malých Písanek, sady písmenek, slabik, číslic a teček, 
deníček a Notýsek pro 1. třídu – to jsou učebnice a sešity. 
Dále to budou tyto školní pomůcky: vodové barvy, modelovací hmota, tuhé lepidlo, nůžky, 
kulatý štětec č. 8, plochý štětec č. 10, voskovky, arch barevných papírů, 1 tužku č. 2. 
Tento seznam Vám uvádíme proto, abyste nenakupovali některé pomůcky zbytečně. 
 
Seznam pomůcek, které zajistí rodiče: 

- dvě obyčejné tužky č. 2, nejlépe trojhranné 
- psací tabulku formátu A4 s fixem a hadříkem 
- základní sadu fixů 
- 2 plnící pera (např. Tornado nebo Stabilo) – až po domluvě s třídní učitelkou 
- guma 
- ostruhovátko 
- 2 fólie  -  formát A5 
- zásobník na číslice 
- zásobník na písmena – formát A4 
- sadu pastelek, nejlépe trojhranných 
- obaly na učebnice a pracovní sešity 
- 6 obalů na sešity A5 do 1. třídy a 1 obal na deníček A6 

Dále je třeba připravit: 
- nůžky, kelímek a hadřík do výtvarné výchovy  
- lepidlo na papír do pracovních činností 
- tričko, kraťasy nebo tepláky a cvičky (s bílou podrážkou nebo ze surové gumy) do 

tělesné výchovy – toto vše uložené do látkového sáčku s označeným jménem 
- podepsané přezůvky (nazouváky nejsou vhodné) 
- ručník, plátěný ubrousek na svačinu 
- obal (peněženku k nošení na krku) na čipovou kartu na obědy 

 
Velmi důležité je na začátku 1. třídy mít k dispozici razítko se jménem a příjmením dítěte  
(pro rodiče k označení pomůcek a věcí, ve škole pro označení sešitů a prací).  
   
   Velmi se těšíme na první společné setkání s Vámi, rodiči budoucích žáčků 1. tříd a 
věříme, že tak zahájíme spolupráci, která bude o vzájemné důvěře a pochopení  
ve prospěch Vašich dětí. 
                                                                          Třídní učitelky 1. tříd ZŠ Slušovice 


