Předškoli
čka
aneb “TĚŠÍME SE DO ŠKOLY”

Vážení rodiče,
- vstup dítěte do školy je velkou událostí v životě dítěte i
samotné rodiny
- pro jeho snazší a plynulou adaptaci na nové prostředí je
nezbytná podpora vás, rodičů
- vstup do první třídy bude pro dítě snazší, pokud bude rodič
vědět, jak má být on i dítě připraveno

DESATERO PRO PRVŇÁČKY:
- znám své jméno a příjmení a vím, jak se jmenují mí rodiče
- znám adresu svého bydliště a vím, jak se nejrychleji dostanu
domů
- umím POZDRAVIT, POPROSIT a PODĚKOVAT
- dokážu se ustrojit, převléknout, nazout a zout obuv a zavázat
tkaničky
- umím si uklidit věci tam, kam patří
- umím správně držet tužku a kreslit pastelkami
- umím vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou
- dokážu si umýt ruce, zvládám základní hygienu a udržuji
pořádek kolem sebe
- dovedu klidně a pozorně poslouchat čtení a vyprávění
- znám základní barvy a počítám do pěti

JEDENÁCTERO PRO RODIČE:
-

rozhovor
režim
příprava
podpis
klid
pomůcky
samostatnost
hygiena
hry
respekt
pochvala

Co musíme společně koupit:
- aktovka - jak ji vybrat:
http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/skola/2012/letak_bras
na_n.pdf
- penál
-

-

jednopatrový
vybaven:
- 3 ks tužky (tvrdost 1 a 2)
- pastelky - 12 barev
- ořezávátko se zásobníkem
- guma
- pravítko
- ostré nůžky s kulatou špičkou
PSACÍ POTŘEBY VOLTE VŽDY TROJHRANNÉ - usnadní dítěti nácvik správného
úchopu

další potřeby:
-

-

vodové barvy
voskovky
zástěra (staré tričko)
hadřík
lepidlo: Herkules - tyčinka
štětce ploché a kulaté - plochý č.8 a 12, kulatý č.5,8,12
přezůvky
ramínko do skříňky
Tělesná výchova: taška s úborem - triko, tepláky, boty s bílou
podrážkou
svačinový box a láhev na pití
kufr
plastová psaníčka s drukem A4 - 3 ks, A5 - 2ks
plastová pořadač dvoukroužkový A4
oblečení na zahradu

organizace první týdne:
- 2. září: sejdeme se v 8 hod. před školou, slavnostní zahájení,
předpokládaný konec v 8.45 (ŠD není)
- 3. září: příchod včas (7.40), v 7.55 nejpozději ve třídě
-

po příchodu se dítě u skříňky samo přezuje, ve skříňce si nechá cvičební
úbor, do třídy si vezme pouze aktovku s pomůckami
vyučování trvá do 9.45, poté možná ŠD

- 4.září - vyučování do 10.50
- 5.a 6. září - vyučování do 11.45 dle rozvrhu
- první školní týden můžete doprovázet děti do třídy, od druhého
týdne jen ke skříňkám

obědy:
-

-

-

při přestupu z MŠ do ZŠ Pardubičky vám zůstane var. symbol stejný, jako mělo
vaše dítě u našeho zařízení (MŠ Národních hrdinů + MŠ Černá za Bory).
Pokud ne, místo variabilního čísla napište jméno a třídu žáka
Číslo účtu je také shodné – 38535561/0100
Částka stravného pro 1. třídu- 462 Kč
Trvalý příkaz si založte v srpnu tak,aby bylo do 15 dne v měsíci na účtu MŠ
Poslední příkaz bude opět v květnu, o prázdninách se neplatí. Pokud vám v srpnu
proběhne platba na obědy, tak v září ve škole vyplníte pouze přihlášku ke
stravování, kterou odevzdáte. Stejné podklady k placení bude mít vaše dítě znovu
nalepené během prvního měsíce v notýsku.
Platby na další měsíce jsou ve stejném intervalu jako doposud.

Zdroje:
-

-
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