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Informace pro rodiče prvňáčků 2021/2022 

 
 

Vážení rodiče,  
rádi bychom Vám poskytli několik základních informací pro plynulý start 
vašich dětí do školy. 
V letošním školním roce otevíráme tři první třídy.  

 

Třídními učitelkami budou pro tento rok: 

1.A  Mgr.Kubányiová – umístění třídy, přízemí vpravo budova Komenského 622 

1.B  Mgr. Veselská – umístění třídy, 2.patro vpravo budova Komenského 622 

1.C  Mgr.  Fišerová – umístění třídy, 2.patro vpravo budova Komenského 622 

 

Do budovy se vstupuje hlavním vchodem z ulice Komenského.  

Všechna oddělení školní družiny jsou umístěna ve stejné budově.  

 

V prvních třídách bude k nynějšímu datu 69 žáků. Třídy budou naplněné 

na cca 23 žáků.  

 

Zahájení školního roku 2021 – 2022 

Školní rok zahájíme ve středu 1. září v 8 hod slavnostně v jednotlivých 

třídách. Vstup do budovy školy hlavním vchodem. Ve třídách budou žáci 

pasováni na prvňáčky a rodiče obdrží základní informace o družině, 

jídelně apod. 

Tyto aktivity budou probíhat přibližně do 9,30.  

Rodiče si mohou své děti vyfotit. 

První den družina ani jídelna není v provozu. Nezapomeňte dodržet 

hygienická opatření a vstupujte vy i děti do školy s ochranou dýchacích 

cest (respirátor).  

 

Jídelna i družina fungují od 2.9.2021 a to i ranní družina. 

Informace o jídelně najdete na webových stránkách v sekci JÍDELNA 

Informace o družině najdete na webových stránkách v sekci DRUŽINA 
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Co s sebou první den   

Určitě si prvňáčkové vezmou aktovku. První den nemusí mít přezuvky.  

Vzhledem k epidemiologické situaci prosíme o doprovod max. dvou 

osob.  

 

První týden výuka: 

2. 9. 2021 – výuka 2 vyučovací hodiny do 9,40 – proběhne testování 

antg. testy bez účasti rodičů  

3. 9. 2021 – výuka 3 vyučovací hodiny do 10,40 

6. 9. 2021 – výuka 4 vyučovací hodiny do 11,35 - proběhne testování 

antg. testy bez účasti rodičů  

 

Od 7. 9. 2020 probíhá výuka dle rozvrhu - v pondělí výuka 5 vyučovacích 

hodin (12,30h) a ostatní dny v týdnu 4 vyučovací hodiny(11,35h) 

 

Pozor – výuka v Komenského ul. 622 má jiné zvonění než v ostatních 

budovách. Začínáme už v 8,00.  

 

Informace pro rodiče – Na první třídní schůzce v úterý 7.9.2021 

obdržíte přihlašovací údaje do systému Bakaláři, kde můžete sledovat 

hodnocení vašich dětí.  

 

Pokud  narazíte na problém, kontaktujte třídní učitelku emailem nebo 

osobně v době konzultačních hodin (přehled konzultačních hodin 

najdete na počátku září na našich webových stránkách) a po předchozí 

domluvě.  

Prosíme, nekontaktujte pí. učitelky před výukou nebo těsně po ní, 

potřebují se dostatečně soustředit na děti a jejich bezpečí. I ve vašem 

zájmu je, aby pí. učitelka měla na vás dostatek času a proto prosíme, 

vždy domluvit schůzku předem. 

 

Zároveň vás prosíme, abyste respektovali zákaz vstupu rodičů do 

budovy školy v době vyzvedávání žáků z družiny nebo po obědě. 

Přehledné instrukce naleznete na stránkách školy v části Družina.  
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Omlouvání v případě nemoci nebo nepřítomnosti – prosím využívejte 

e-omluvenku na našich webových stránkách. 

Pokud plánujete delší nepřítomnost, je nutné vyplnit formulář pro 

uvolnění, který najdete na stránkách školy v sekci Dokumenty. 

Prosím informujte třídního učitele o případných zdravotních problémech 

dětí (alergie, diabetes apod)  

 

 

Jak ulehčit dětem start do první třídy – buďte trpěliví, je to velká 

změna pro celou rodinu. Upravte si denní režim tak, abyste děti v klidu 

ráno připravili do školy, v poklidu se nasnídali a dorazili ke škole s 

dostatečným časovým předstihem. Děti potřebuji hlavně cítit klid a 

stabilitu.  

Odpoledne se věnujte domácí přípravě dle požadavků a doporučení 

třídních učitelek. 

Dodržujte pauzy na odpočinek a vlastní seberealizaci dětí. Držte se 

heslem „Méně, ale často“.  

Veďte děti k samostatnosti, buďte jim nápomocní při přípravě na další 

den, ale nedělejte práci za ně.  

Dobrá nálada a pohoda je tím největším pomocníkem při náročném 

startu do první třídy. 

 

Volnočasové aktivity – kroužky 

 Zvažte kolik kroužků děti v rámci první třídy zvládnou. Žáci, kteří 

navštěvují družinu, mají řadu výtvarných, sportovních, kulturních a 

rukodělných aktivit v programu družiny. 

 

 

Pomůcky:  

Seznam pomůcek najdete v aktualitách.  

Prosíme VŠECHNY POMŮCKY A VĚCI NA TV A VV podepsat.  

Ve škole děti obdrží:  

učebnice, pracovní sešity, základní pomůcky (potřeby na VV) 

 

Aktuální informace najdete na webových stránkách a fcb školy.  
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