
Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace 

 

POMŮCKY DO 1. TŘÍDY, ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 
 

 

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

nůžkami. (vše podepsané) 

• Později (kolem Vánoc) budeme potřebovat pera (2 kusy), vhodné je Tornádo, Pilot. 

• Pro ty, kteří se rozhodují mezi aktovkou či batohem, doporučujeme aktovku. Je přehledná 

(čím méně kapsiček, tím lépe), děti hned najdou, co potřebují, pevně drží tvar a nekrčí se 

jim rožky. 

• Pokud má dítě aktovku, nejsou potřeba žádné tvrdé desky na sešity a učebnice (zbytečná 

zátěž) 

• Pokud má žák batoh, doporučujeme malé nebo velké tvrdé desky na sešity (sešity se krčí, 

ohýbají rožky) 

• Tužky a pastelky je nutné denně kontrolovat a ořezávat! 

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

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

mikina). 

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: zástěrku nebo staré velké tričko (krátký rukáv), 

igelitový ubrus (70 x 70 cm), 2 ks kelímků na vodu (nejlépe hranaté od Ramy nebo Flory 

– nepřevrhují se), savý hadr, špejle, kvalitní vodové barvy velké, sadu štětců, voskovky 

(12 kusů), plastelína velká, nůžky, lepidlo Herkules 130 g, lepidlo v tyčince např. Kores 

asi 15 g 

• Průsvitné obaly na pracovní sešity řešte až v průběhu 1. týdne školního roku podle 

rozměrů obdržených pracovních sešitů.  

• Plastové zásobníky na číslice a písmena (každé zvlášť) + podepsat 

• Láhev na pití. 

• Dojíždějící žáci-vhodný obal na kartičku na autobus. 

• Čip na obědy, který koupíte 1. školní den  

 

V průběhu posledního srpnového týdne Vám přijde dopis, ve kterém bude napsáno, do které 

třídy bude žák chodit, jméno třídní učitelky, číslo šatní skříňky, vstup do elektronické 

žákovské knížky (Bakaláři) a pokyny k přihlášení se ke stravování ve školní jídelně-to je číslo 

účtu, váš variabilní symbol a heslo pro přihlášení. 

 

Bude dále třeba vhodný visací zámek se 3 klíči. Jeden klíč budou mít žáci u sebe, druhý 

bude u třídní učitelky s číslem skříňky, třetí jako náhradní doma. 

 

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

obnovujte! 

 

Hned první den si přineste: aktovku s pouzdrem, kufřík do VV, věci v pytlíku do TV, 

přezůvky, peníze na zakoupení čipové karty na obědy a 200 Kč na výtvarné potřeby 

(výkresy, barevné papíry, sešity, …). 

 

                                                            Těší se na Vás učitelé a žáci ZŠ Mysločovice. 

  

 


