Základní škola,
Klášterec nad Ohří, Školní 519,
okres Chomutov
Tel. 474 375 575, mob. 605 278 449,
email : info@skolaklasterec.cz , www.skolaklasterec.cz

„Když se na svět díváme očima dítěte,
vidíme zázraky ve všem“
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků
 V 1. třídách školního roku 2021 - 2022 přivítají
prvňáčky zkušené paní učitelky Mgr. Radka Maříková
a Mgr. Ilona Pekariková
 Děti čeká příjemné a milé prostředí celé školy
 Nabízíme pobyt ve školní družině již od 5.30-16.30hod.
 Ve školní jídelně pro děti vaříme chutná a zdravá jídla
 V hodinách tělesné výchovy probíhá v 1. třídě kurz
bruslení, ve 2. a 3. ročník kurz plavání na ZŠ Krátká
 Pro prvňáčky nabízíme kroužek anglického jazyka
 Využíváme při pracovních činnostech keramickou
dílnu s keramickou pecí
 Úzce spolupracujeme s Městskou knihovnou a
vedeme žáky ke čtenářské gramotnosti
 Jsme zapojeni do Projektu Ovoce a mléko do škol
 Spolupracujeme s Lesní správou v programu Lesní
pedagogika

Jak vybavit budoucího školáčka?
Škola zajišťuje žákům 1. tříd bezplatně učebnice a písanky, dále
pomůcky v hodnotě 200 Kč na žáka – skicák, náčrtník, barevné
papíry, lepidlo, vodové barvy, pastelky, voskovky, progressa,
modelínu, tabulku na procvičování psaní, štětce, gumu, obyčejnou
tužku a pero. Jako dárek od Městského úřadu dostávají děti
kufřík na výtvarné potřeby.
Doporučujeme dále pořídit
Tužky a pero s trojhranným systémem, temperové barvy, desítkové
počítadlo, zástěrku na výtvarnou výchovu, přezůvky, vybavený penál,
malou a velkou folii, kelímek na vodu, cvičební úbor a obuv na
tělesnou výchovu v látkovém sáčku, švihadlo.
Pozn. : podrobnější a úplné informace paní učitelky 1. tříd poskytnou
na třídní schůzce první slavnostní den zahájení školy dne 1.9.2021

Jak podpořit své dítě při vstupu do školy
 Připravujte své dítě na školu – věnujte mu dostatek času, povídejte si
s ním a buďte trpěliví, neví totiž, co ho čeká, a tak může mít obavy
 Veďte dítě k uvědomování vhodných hranic chování
 Často dítě chvalte, povzbuzujte a podporujte
 Veďte své dítě ke správnému držení psacího náčiní
 Dodržujte pravidelný denní režim
 Počítejte s tím, že dítě může být během 1. třídy více unavené, a proto
potřebuje dostatek odpočinku
 Připravujte dítěti do školy pestrou svačinu a dostatek tekutin
 Buďte dítě ráno do školy včas, aby nemuselo spěchat a v klidu se
naladilo na školní den
 Nezbytná bude pravidelná kontroly aktovky, doporučujeme ji
připravovat společně s dítětem, aby mělo přehled, co a kde má v aktovce
uloženo
 Podporujte správnou výslovnost svého dítěte
 Připravte dětem pracovní prostor na přípravu do školy

