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Pro rodiče prvňáčků: 

 

 

Slavnostní uvítání všech prvňáčků se koná 1. září 2014 v 9.oo hod. před hlavní 
budovou Základní školy v Jindřichově. 

Poté se děti půjdou podívat do své třídy, která je umístěna ve vedlejší budově školy. 
S rodiči proběhne krátká informativní schůzka. Děti počkají s paní vychovatelkou ve 
školní družině. 

Tento den si děti ještě neberou aktovku. 

 

 

V zájmu bezproblémového začátku školní docházky Vašeho prvňáčka 
doporučujeme: 

 

 Denně kontrolujte aktovku a věci, které nosí Vaše dítě do školy. 
 Dbejte na to, aby v penále byly vždy dobře ořezané tužky a pastelky, aby nechyběla 

guma a ořezávátko. 
 Denně kontrolujte notýsek. 
 Povídejte si s dítětem o tom, co se dělo ve škole, co ten den prožilo, mějte zájem o 

jeho práci a naslouchejte mu. 
 Domácí úkoly budou každý den označeny zakroužkováním příslušné stránky v 

Živé abecedě a Písance. Vás prosím o podpis pod úkolem (je možno přihlásit 
dítě do školní družiny, kde si tyto úkoly může vypracovat). 

 Pokud je dítě nemocné, je Vaší povinností ho okamžitě omluvit u třídní učitelky 
(není třeba potvrzení lékaře), v zájmu Vašeho dítěte se informujte o probírané látce a 
úkolech. 

 Je dobré dbát na pravidelný denní režim (po návratu ze školy odpočinek, následuje 
pravidelná příprava do školy, dostatek spánku). 

 Veďte své dítě k samostatnosti, nedělejte vše za ně, ale důsledně je kontrolujte. 
Vynaložený čas by se Vám měl vrátit později v podobě samostatného dítěte, které si 
samo dokáže udržovat školní potřeby v pořádku, a na které je spolehnutí. 

 V případě jakýchkoliv problémů se obraťte na třídní učitelku - čím dříve se začne 
problém řešit, tím lépe pro Vaše dítě. 
 

Mgr. A. Balvanová, tř. uč. 



 

 

 
 
 

 


