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POTŘEBY PRO ŽÁKY 1. TŘÍDY pro školní rok 2022/2023 

       

1.  Tyto školní a výtvarné potřeby opatří žákům rodiče: 

• penál, školní taška, kufřík na výtvarnou výchovu 

• tužky č. 2 trojhranné – 3 ks, pastelky trojhranné – alespoň 6ks (širší), barevné fixy 

• měkká guma, ořezávátko se zásobníkem, pravítko malé do penálu 

• 1x plastová obálka na patentku A4 

• obaly na žákovskou knížku a učebnice 

• nůžky kulaté (stříhající; leváci pro leváky)  

• lepidlo vysunovací 

• igelitový ubrus do VV 

• modelovací hmota (doporučujeme KOH-I-NOOR) 

• podložka na modelování A4 (větší ne) 

• štětce ploché a kulaté od každého různé velikosti 

• temperové barvy 6 základních barev + běloba (doporučujeme KOH-I-NOOR) 

• anilinové barvy (doporučujeme KOH-I-NOOR) 

• paletka na tempery 

• kelímek na vodu, hadřík 

• zástěra, pracovní košile nebo staré tričko do VV 

• suché pastely (doporučujeme KOH-I-NOOR) 

• voskovky (doporučujeme KOH-I-NOOR) 

• houbička (na nádobí) 

• dřevěné kolíčky 5ks 

• špejle 5ks 

• cvičební úbor – tričko, kraťasy/dlouhé sportovní kalhoty, mikina, tenisky 2x (1x do 

tělocvičny se světlou podrážkou, 1x na ven – mohou to být sportovní boty, ve kterých 

chodí dítě do školy), švihadlo 

• látkový sáček na cvičební úbor (děti jeden dostanou jako dárek) 

• přezůvky 

• visací zámek na šatní skříňku – průměr max. 9 mm (doporučujeme zamykací na klíč, 

ne na číselný kód). Doporučujeme vše opatřit podpisem. 

2. Pomůcky, které rodiče nekupují a uhradí prostřednictvím ŠOP (školní on-line 

pokladny): 

• papírové pořadače 

• čtecí kobereček + skládací abeceda, číslice a tečky 

• čtvrtky A4, A3, barevné papíry 

• sešity, úkolníček 

• mazací fixy, násadky na tužky 

3. Další potřebné pomůcky dětem uhradí škola. 

 



 

INFORMACE, ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ JÍDELNA 
 

• Důležité informace budou zveřejňovány na webové stránce školy www.zseden.cz – 

záložka Stránky tříd a družiny – První stupeň – Žabičky/ třída 1.A / třída 1.B/ třída 1.C 

 

• Přihlášku do školní družiny vyplňte, abyste ji předali vedoucí vychovatelce 1. 9. 

2022; není potřeba se obávat – s docházkou všech dětí  z prvních tříd do družiny 

počítáme. 

 

• Přihlášku do školní jídelny vyplníte na https://www.sjp10.cz/home-

page/vladivostocka/ , odešlete a 1. 9. 2022 dojdete jen do kanceláře hospodářky školní 

jídelny vyzvednout čip.  

 

• Nabídka kroužků (ŠD, externí subjekty) bude zveřejněna v září 

 

 

TĚŠÍME SE NA VÁS! 
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