
Organizačné pokyny pre rodičov budúcich prváčikov 

Začiatok šk. roka 2.9.2020 (streda) od 8:00 hod.:   

- privítanie žiakov v triedach, 
- krátky informatívny triedny aktív – 30 min.                                                                                            

Budú Vám poskytnuté základné informácie ohľadom organizácie nasledujúcich dní.             
Predpokladaný záver 9:00 hod. 

V tento deň školská jedáleň (ŠJ) ani Školský klub detí (ŠKD) nie sú v prevádzke. Svoju činnosť začínajú 
od 3.9.2020.                                                                      

Prihlásenie do ŠJ a ŠKD sa uskutoční počas informatívneho triedneho aktívu. 

Od 3.9. do  4.9.2020 budú mať prváci každý deň len 3 vyučovacie hodiny (do 10:30).                            
Na 4. vyučovacej hodine obedujeme. Po vyučovaní začína činnosť ŠKD.                                                                      

Odporúčame, aby deti chodili na obed hneď od štvrtka, jedáleň je prvý týždeň v tomto čase 
vyhradená len pre prvákov. 

Od 7.9.2020 bude vyučovanie prebiehať podľa stáleho rozvrhu. 

Zoznam pomôcok: 

☺ Súprava zošitov s predtlačou je už pripravená pre každého prváka 

Dieťa bude potrebovať ešte tieto zošity a pomôcky: 

 zošit č. 5110      3 ks  zošit č.  513    1 ks 

 zošit č.  644      2 ks  notový zošit   1 ks 

 zošit č.  520      3 ks  žiacka knižka    1 ks 

 zošit č.  440      2 ks  

☺ Obaly na veľké a malé zošity 

☺Písacie a rysovacie potreby: peračník, atramentové pero (Centropen Tornádo Cool, Stabilo alebo iné pero 

          s trojuholníkovým držaním, s hrubou rúčkou), zelené prepisovacie pero, guma, handrička na pero, ceruza 

          č. 2 (najlepšie trojuholníkového tvaru), farbičky – 12 kusov (výborná je značka MAPED), strúhadlo, 

          nožnice s tupým koncom 

  ☺Úbor na TV: botasky (trampky, nie s tmavou podrážkou), tepláková súprava, v teplom počasí kraťasy, biele 

          tričko, biele ponožky, tenisová loptička, švihadlo                                                                                

          (všetko vo vrecúšku z látky – na šnúrku) 

 

      ☺ Hygiena: vyťahovacie hygienické vreckovky  1 ks 

 

      ☺ Výtvarná výchova: vodové farby, hrubší a tenší okrúhly štetec, nádoba na vodu (nie zo skla, najmenej 

          pollitrová),  tyčinkové lepidlo, plastelína, igelitová prikrývka na lavicu, handrička (50x50cm),               

          mastný pastel 12 farieb (tzv. voskovky), fixky 12 ks, disperzné lepidlo, farebný papier 1 sada (nie lepiaci), 

          výkresy – A4 (malé) 20 ks a A3 (veľké) 20 ks, lepiaca páska, ochranný pláštik (zásterka).                                                                                                 

          Potreby vložiť do kufríka. 

 

 ☺Prezuvky : pevná obuv bez čiernej podrážky (najlepšie sandáliky)  

 ☺    Ak sa dá, prosíme na všetko  napísať  MENO !!!   ☺  


