Informace pro rodiče žáků 1. ročníku
Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín
školní rok 2016/2017
Zahájení školního roku je 1. září 2016 v 9:00 h v budově ZŠ Jičínská v tělocvičně, následně
pak v kmenových třídách.
 Výuka v 1. týdnu:

od čtvrtka

1. 9. 2016
2. 9. 2016
5. 9. 2016
6. 9. 2016
7. 9. 2016

slavnostní zahájení šk. roku (cca 1 hod.)
2 vyučovací hodiny (do 9:25 h)
2 vyučovací hodiny (do 9:25 h)
3 vyučovací hodiny (do 10:30 h)
3 vyučovací hodiny (do 10:30 h)

8. 9. 2016

podle rozvrhu hodin

 Dojíždějící žáci budou odváděni na autobus třídní učitelkou od čtvrtka 8. 9. 2016 pouze
do konce listopadu 2016


Při zahájení ve škole, tj. 1. 9. 2016, budou podány informace o školní družině
(tel.: 556 725 595)



Telefonní čísla ZŠ Příbor, Jičínská: 556 722 485 (kancelář), 556 719 302 (sborovna)



Možnost stravování ve školní jídelně je od 1. 9. 2016, nutno předem přihlásit
(informace na tel. 556 725 186)



V 1. ročníku žák dostane:
nůžky, lepidlo, voskové pastely, temperové barvy, trojhranná tužka 2 ks a modelovací hmotu



Do 1. ročníku si žák přinese:
pero (doporučujeme STABILO), pouzdro, trojhranné pastelky, ořezávátko, gumu, tuš, plochý
štětec č. 12, kulatý štětec č. 6, kulatý štětec č. 8 a další potřeby do VV (igelitový ubrus na
lavici, zástěru nebo košili), přezůvky, cvičební úbor (tričko s krátkým rukávem, kraťasy,
teplákovou soupravu, cvičky se světlou podrážkou – vše v plátěné tašce), švihadlo, míč –
průměr cca 20 cm, krabička papírových kapesníčků, obaly na sešity a učebnice (stačí nakoupit
v září) – prosíme o viditelné označení všech věcí dítěte jménem a příjmením



V prvním zářijovém týdnu budeme od žáků vybírat přibližně 350,00 Kč na sešity, výkresy,
složku na výkresy, barevné papíry, desky na abecedu, desky na číslice, plastový zakladač a
plastový box na výtvarné potřeby (tato částka bude upřesněna v září).

Mgr. Jarmila Bjačková
ředitelka školy

