Informace pro rodiče žáků třídy 1.A pro školní rok 2017/2018
Potřeby pro 1. ročník, které zajistí škola pro žáky zdarma:
- sada učebnic –Živá abeceda, Slabikář – zůstává žákům, Matematika a Prvouka se vrací škole
- barvy vodové Koh-i-noor 12 barev, bezpečnostní kelímek na vodu, barevné papíry A4 20
listů, ořezávátko Duo, nůžky, štětec č. 8, štětec plochý č.12,lepidlo RECORD, Koh-i-noor
modelína 10 barev, 200g, náčrtník A4 - 20 listů, Koh-i-noor pastelky voskové-trojboké
12 barev, Koh-i-noor pastelky dřevěné– trojboké 12 barev, ubrus na výtvarnou výchovu,
úkolníček A6
Potřeby pro 1. ročník, které zajistí škola, ale hradí rodiče.
- Rodiče zaplatí 600Kč na účet č.: 51-2510070227/0100, do zprávy pro příjemce je
nutné napsat příjmení dítěte, třída – PS. Termín splatnosti 30.6. 2017. V ojedinělých
případech je možné částku zaplatit v hotovosti v kanceláři školy u paní hospodářky Ivany
Dajčlové.
- skládací abeceda, pracovní sešity, košíček na pomůcky, čtvrtky A4, A3, pořadač, písanky,
tempery, sešity511 -3ks, 523 – 1ks, 420 – 1ks
Potřeby, které zajistí rodiče:
- desky na písmena (okénka pro písmenka po celých vnitřních deskách)
- školní aktovka
- jednopatrový rozkládací penál: malé pravítko do 16 cm, 2 trojhranné obyčejné tužky
č. 2, základní sada 12 pastelek (pastelky děti obdrží v balíčku od školy)
- kraťasy, tričko, cvičky nebo plátěnky, tepláky, plátěný sáček na cvičební úbor
- přezůvky/sandálky (nejlépe lehké anatomické)
- švihadlo
- kufřík na výtvarné potřeby (budou nechávat ve škole) a do něj: černá tuš, pracovní stará
košile/tričko + pomůcky koupené školou – viz výše
- 2x skládací papírové utěrky
- stírací tabulka A4 ( např.Albert – jedna strana čistá bez linek druhá jakákolivřádky,čtverečky)+fixy
- modelovací podložka A4
1. Společný úkol pro rodiče a děti
- vyrobit divadélko z obalu od bonboniéry 24,5x14cm např. Oříškový sen či Taťána na
divadélko pro orientaci… viz návod, NEPROPICHOVAT DÍRKY
NA DALŠÍCH POMŮCKÁCH SE DOHODNEME POZDĚJI (např. nekupujte PLNICÍ PERO s hrotem)

Informace k pondělí 4. 9. 2017
1) Děti s rodiči se sejdou ve třídě asi v 7,45-7,55 hod., ráno vchodem v Korunovační ul.,
hodina začíná v 8,00 hod. a končí v 8,45 hod. (1. den je bez přezůvek) Vchod v
Korunovační ul. používáme pouze ráno, je otevřen od 7,40 do 8,00 hod. Po 8 hod. a po
celý den pak používáme vchod ve Sládkově ul. Do školy se dostanete přes vrátnici od 8h
dopol. i odpol. i večer vchodem Sládkova ul. ŠATNY budu mít první třídy v přízemí.
Vše se dozvíte na schůzce 4.9. Učebny prvních tříd budou umístěny v prvním patře a
přízemí:
1.A – p. uč.Mgr. Helena Kopačková, 1.B p.uč.Mgr. Pavla Kyndlová,
1.C - p. uč.Mgr. Barbora Burdová
2)
- v 8,45 hod. odchází všechny děti do školní družiny s vychovatelkou (dále jen ŠD), ve
třídě se bude konat schůzka rodičů s tř.učitelkou (asi do 9,45 hod.) JE DOBRÉ PRVNÍ
DEN ŠKOLY PROŽÍT SLAVNOSTNĚ, SAMOZŘEJMĚ, ŽE ŠD JE V PROVOZU DO 18 HOD.

3)

- vyučování v dalších dnech:
út 5.9. – do 10,00 hod. následuje program ŠD pro přihlášené
st a čt 6.+7.9. – do 10,45 hod. se svačinkou, následuje program ŠD pro přihlášené
Od pá 8.9. – každý den dle rozvrhu do 11,40 hod

Kontakty:
ředitel školy:

Mgr. Tomáš Komrska, tel./fax: 223 018 913
mobil: 731 189 723, e-mail: komrska@korunka.org
zástupce ředitele:
Mgr. Radka Václavíková, tel.: 223 018 914, l. 29
e-mail: vaclavikova@korunka.org
hospodářka školy:
Ivana Dajčlová, tel.: 223 018 914
e-mail: dajclova@korunka.org
pedagog pro rozšířenou péči:
Nora Valerová tel.: 223 018 916
e-mail: valerova@korunka.org
Mgr. Tereza Pánková tel.: 223 018 916
e-mail: pankova@korunka.org
ŠJ – vedoucí Hana Štekrová, tel.: 223 018 915, cena oběda 23,- Kč
E-mail: sj.korunovacni@volny.cz nebo stekrova@korunka.org
ŠD – vedoucí vychovatelka Dagmar Mikešová, tel. družina: 737 973 286, 223 018 914, l. 26
e-mail: druzinakorunovacni@seznam.cz. Družina otevřena Po – Pá od 6,30 – 18,00hod.,
měsíční poplatek činí 200,- Kč.

Školní noviny: www.korunka.org
E-mail: korunka@korunka.org
Info na konci srpna:www.korunka.org/prvňáci (nyní loňské informace)
Pro podporu snadného nástupu do 1. třídy je dobré rozvíjet:
pamět, slovní zásobu, slovní vyjadřování, ptát se proč, jak to myslíš
Jazykové hry: slovní fotbal, kterou hlásku slyšíš na začátku a na konci slova, hádanky „Je to
černý pták a má žlutý zobák K - O – S“ Co slyšíš?
Číst dětem knížku před spaním a vyprávět si o ní.

