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Vážení rodiče,  
     v příštím školním roce nastoupí Vaše dítě do 1. třídy. Přestože do začátku 
školního roku zbývají více než 2 měsíce, rádi bychom Vám poskytli základní 
informace.  
     Budou otevřeny dvě první třídy. Třídními učitelkami budou Mgr. Jarmila 
Javůrkovou a  Mgr. Eva Pálková. 
Někteří máte možná obavy z toho, abyste svým dětem včas a dobře připravili 
pomůcky do školy. Chtěli bychom Vás uklidnit, poněvadž většinu pomůcek  
a školních potřeb (učebnice, výtvarné potřeby, sešity, některé psací potřeby..) 
dostanou děti během prvních dnů a týdnů školní docházky. Na zajištění další 
výbavy (seznam jste dostali u zápisu) bude dostatek času na začátku školního 
roku. Pokud se stalo, že jste letáček někde založili, na 1. třídní schůzce, která 
proběhne 1. školní den, dostanete seznam nový. 
Nyní můžete dětem pomalu připravovat aktovku, pouzdro, přezůvky (v pytlíku, 
světlá podrážka, bezpečné - nevhodné nazouvací boty), složky na písmena a 
číslice, pouzdro a ubrousek na svačinu, do VV a PČ zástěru nebo staré triko, 
podložku, kelímek, hadřík, v září dle domluvy s třídní učitelkou -  kapsář nebo 
boxík, cvičební úbor (do tělocvičny a na hřiště, podepsané a v pytlíku), obaly až 
podle velikostí sešitů a učebnic v září. 
Slavnostní zahájení školního roku proběhne ve sportovní hale dne 2. 9. 2019 v 
8.00 hodin. Děti přijdou bez aktovek a přezůvek, po představení a přivítání 
půjdou do třídy, kde bude probíhat třídní schůzka. Dozvíte se všechny potřebné 
informace - Školní řád, rozvrh, kroužky, platby...., budou Vám zodpovězeny 
případné dotazy. 
K dispozici Vám bude také vedoucí školní družiny Bc. Martina Marková. 
Budete moci přihlásit dítě do ŠD a dozvíte se informace o fungování družiny. 
Rovněž budete mít možnost u vedoucí ŠJ Ivany Huserové přihlásit dítě ke 
školnímu stravování. 
Veškeré potřebné informace jsou zveřejňovány na stránkách naší školy 
http://www.zsceladna.cz/    Prosíme Vás, abyste koncem srpna naše stránky 
sledovali. Přejeme Vám i našim prvňáčkům příjemné prázdniny a těšíme se na 
sváteční setkání 2. září. 
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