INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ
Vážení rodiče,
prvního září nastoupí do naší školy Váš prvňáček. Abychom Vám i dětem příchod do školních lavic usnadnily, připravily jsme
pro vás základní informace.

Organizace 1. školního dne pro první ročníky ve školním roce: 2020 – 2021






žáky i rodiče si paní učitelky vyzvednou v 8:00 před školou a odvedou je do třídy
po slavnostním přivítání a zahájení školního roku se rodiče přesunou do školní družiny na informační schůzku, žáci
zůstanou sami ve třídě s třídní učitelkou
po informační schůzce si rodiče počkají na svého školáka do 8:40 před třídou, případně zbylé děti odvede vyučující
do školní družiny, odkud si je rodič vyzvedne v jím stanovený čas (rodič napíše lístek s odchodem žáka z družiny)
možnost zakoupení oběda na 1.9. 2020 v přípravném týdnu (konec srpna – sledujte www stránky ZŠ)
děti dostanou bližší informace

Začátek školní práce dítěti ulehčíte, když bude přiměřeně zvládat:










pozdravit, poprosit, poděkovat
klidně a pozorně poslouchat předčítání pohádek
reagovat na vhodně daný pokyn
soustředit se na vykonávanou práci
dohrát započatou hru, dokončit započatou práci
pozorování zvířat, květin a všech změn kolem sebe při hře, procházkách apod.
udržovat pořádek, po hře si uklidit hračky, po obědě své nádobí a příbor
jasnou a správnou výslovnost
dodržování pravidelného denního režimu (spánek 10 hodin)

Dovednosti, které by měl předškolák umět:







obouvat a zouvat boty, zavazovat tkaničky
oblékat, svlékat a skládat věci
na záda navléknout aktovku
dodržovat osobní hygienu
znát adresu bydliště
přecházet opatrně ulici po předchozím rozhlédnutí

Na internetu naleznete spoustu dalších dobrých rad a odborných doporučení, zde máte odkaz na jeden zajímavý článek na
portálu skolazvesela.cz https://www.skolazvesela.cz/2018/08/18/priprava-na-prvni-dny-ve-skole/
Pokud budete mít jakékoliv dotazy, na které chcete znát odpověď ještě před začátkem školního roku, neváhejte nás
kontaktovat. Rádi Vám co nejrychleji odpovíme, aby pro Vás i Vaše dítě byl vstup do základní školy co nejklidnější a
nejpohodovější. Ve škole je Vám k dispozici také školní poradenské pracoviště, které se zaměřuje na pomoc žákům s různými
obtížemi ve spojitosti se školou, ať už jde o prospěch nebo chování žáků a poradenství pro rodiče.
Poslední srpnový týden před začátkem školního roku vám zašleme na e-mail bližší informace k nástupu do školy.
Věříme, že školní rok 2020-2021 bude již tradiční, užijte si hezkou dovolenou a na setkání s Vámi i dětmi v úterý 1. 9. 2020
se těší
paní učitelky Dědinová, Opalecká, Pokorná
1. A

Sandra Opalecká

e-mai: sopalecka@zs-aloisinavysina.cz

1. B

Nela Dědinová

e-mail: ndedinova@zs-aloisinavysina.cz

1. C

Lucie Pokorná

e-mail: lpokorna@zs-aloisinavysina.cz

