
Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace 

 

Potřeby žáků do 1.třídy pro školní rok 2021-2022 

 Aktovku  a do ní pouzdro vybavené třemi tužkami, ořezávátkem, gumou, pastelkami a 

nůžkami. (vše podepsané, pastelky i tužky denně kontrolovat a ořezávat doma) 

 Později (kolem Vánoc) budeme potřebovat pera (2x–jedno do zásoby) 

 Přezůvky se světlou podrážkou (podepsat), nazouváky nejsou vhodné. 

 Cvičební úbor (světlé tričko, kraťasy, cvičky, celá tepláková souprava – tj. tepláky i 

mikina, obuv na venkovní hřiště). 

Vše do plátěného zatahovacího pytlíku (asi 40 x 50 cm) a všechny tyto věci (i pytlík) 

podepsat.  

 Velký kufřík (25 x 35 cm)  a v něm: jako pracovní zástěru staré velké tričko (krátký 

rukáv), igelitový ubrus (70 x 70 cm) , kelímek na vodu, savý hadr, špejle, kvalitní vodové 

barvy velké, sadu štětců, voskovky, plastelína velká, nůžky, lepidlo Herkules 130g 

 Průsvitné obaly na sešity a učebnice (malé a velké asi 10 ks), v průběhu 1. týdne šk. roku 

obalit. 

 Plastové zásobníky na číslice a písmena – podepsat! 

 Láhev na pití. 

 Dojíždějící žáci  - vhodný obal na kartičku na autobus . 

 Čip na obědy, který koupíte 1. školní den  

 Visací zámek a klíče na šatní skříňku. Jeden klíč budou mít žáci u sebe, druhý bude u 

třídní učitelky s číslem skříňky, třetí jako náhradní doma. 

 

V průběhu posledního srpnového týdne Vám přijde zvací dopis, ve kterém bude 

napsáno: 

1. do které třídy bude žák chodit 

2.  jméno třídní učitelky 

3.  číslo šatní skříňky 

4.  pokyny k přihlášení se ke stravování ve školní jídelně- to je číslo účtu, váš variabilní 

symbol a heslo pro přihlášení 

5.  dále pak údaje k přihlášení se do systému Bakaláři, kde budete psát omluvenky za 

absenci ve vyučování, sledovat hodnocení žáka a přijímat nebo odesílat další vzkazy a 

zprávy 

 

Všechny pomůcky i osobní věci podepisujte celým jménem. Podpisy v průběhu roku 

obnovujte! 

 

Hned první den si přineste: aktovku s vybaveným pouzdrem, vybavený kufřík do VV, věci 

v pytlíku do TV,  přezůvky, zámek a klíče na šatní skříňku, peníze na zakoupení čipové karty 

na obědy- 100 Kč a 300 Kč na sešity, výkresy, barevné papíry a jiné pomůcky do výtvarné 

výchovy a pracovních činností. 

 

Všechny učebnice do matematiky, českého jazyka, prvouky a sadu písmen a číslic dostanou 

děti ve škole. 

 

Pravidelně, prosíme, sledujte webové stránky naší školy. Děkujeme. 

 

                                                            Těší se na Vás učitelé a žáci ZŠ Mysločovice. 

  

 


