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Informace pro rodiče budoucích prvňáčků 
 

Škola prvňáčkům zakoupí: 
                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

                                   

                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

  

 

 

V září budou prvňáčci ve škole potřebovat: 

aktovku s pevnými zády 

penál 

plnicí pero klasické se špičkou - leden 

bačkory v plátěném sáčku 

hrníček na čaj (nerozbitný) 

cvičební úbor v plátěném sáčku (do tělocvičny: tričko, kraťasy, sportovní obuv, na hřiště: tepláková souprava, sport. obuv)  

- možno zakoupit v září ve škole (cca 30 Kč) 

zásobník na písmena a na číslice – zakoupit až po obdržení písmen na začátku školního roku (různé 

velikosti) 

desky na sešity (doporučen formát A4) 

obaly na sešity a knihy (A4 – 5x, A5 –10x) – upřesnění v září 

pastelky trojboké 12ks  

ořezávátko 

guma 

štětec plochý č. 12 

štětec kulatý č. 6 

vodové barvy (české výroby) 

plastelína (české výroby) 

voskovky 

lepidlo tyčinka Kores 

igelitový ubrus pod výkres, pracovní převlečení na Vv a Pč (zástěra)                                                                                                           
hadříky savé na tabulku a Vv                                                                                                                                                    

kelímek na vodu (velký, stabilní, umělohmotný)                                                                                                                                     

nůžky s kulatou špičkou (pozor, aby stříhaly), nůžky pro leváky 

papírové utěrky (balení po 2 ks) 

kapesníky v krabici 
 

Doporučujeme veškeré školní pomůcky a potřeby zřetelně označit (podepsat). 
 

Anglický jazyk: pracovní sešit (cca 250 Kč bude vybírat třídní učitelka na začátku září). 

 

Přejeme Vašim dětem i Vám krásné předškolní prázdniny  

a těšíme se s Vámi nashledanou. 

  

Věc Počet kusů 

Tužka grafit. trojboká 1800 2 

čtvrtky A3 30 

čtvrtky A4 30 

Složky barevných papírů 1 

A4 -náčrtník          20 

Sešit 440 1 

Sešit 512 s 2 pomocnými linkami 4 

Sešit 513 4 

Tabulka s fixem  1 

Notýsek 624 1 

Věc Počet kusů 

Hravá čítanka  1 

Učíme se číst + pracovní sešit 1 

Sada písmen na skládání slov 1 

Uvolňovací cviky 1 

Sada písanek 1 

Matematika 1 1 

Matematika 2 1 

Hravá prvouka           1 

Sada číslic 1 

Deníček školáka 1 

http://www.zsobreziny.cz/


Školní družina 
 

Provoz školní družiny: 6:00 – 8:00 Po – Čt 11:55 – 17:00, Pá do 16:30 hodin 

Měsíční poplatek: 150 Kč 

Odchod z družiny: po obědě nebo od 14:30 do 17:00 (16:30) hodin 

 

V rámci družiny je možno navštěvovat libovolné kroužky školní družiny. 

Ukončení docházky musí být písemně oznámeno do konce předcházejícího měsíce. 

V září donést paní vychovatelce potvrzení o platbě (v případě svolení k inkasu ČS). 

 
 

Kroužek anglického jazyka (1. a 2. třída) 
 

Výuka anglického jazyka probíhá hravou formou jedenkrát týdně 30 minut. 

Měsíční poplatek: 80 Kč 

 

Možnosti platby školní družiny a kroužku AJ 
 

Platbu je možno uskutečnit současně za školní družinu i kroužky za všechny sourozence. 

Informace k platbám: 

Renáta Matoušková, tel. 565 598 165, e-mail: matouskova.renata@zsobreziny.cz  

Vladimír Nekvinda, tel. 565 598 154, e-mail: nekvinda.vladimir@zsobreziny.cz  

Platba se provádí pololetně (5 měsíců) – v září a v lednu. 
 

 

1. zřízení souhlasu k inkasu – všechny banky:  

- číslo účtu: 26138681/5500 (bez variabilního symbolu) 

- v případě, že starší sourozenec již navštěvuje školu a máte pro něj zřízen souhlas, stačí zaslat  

e-mailem paní Matouškové, že požadujete strhávat částku i za mladšího sourozence 

- zaslat potvrzení zřízení souhlasu Bc. Renátě Matouškové na e-mail: matouskova.renata@zsobreziny.cz  

 

2. zřízení trvalého příkazu, příp. jednorázových příkazů k úhradě (výjimečně) 

- číslo účtu: 26138681/5500 

- variabilní symbol:  rodné číslo dítěte (u více sourozenců, uveďte nejstaršího) 

                     konstantní symbol: 0308 
 

3. platba v hotovosti (výjimečně)   

- v informačním centru školy u paní Matouškové (případně v kanceláři ekonomky školy) 
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Školní jídelna 
  

Výdej obědů: 11:50 – 14:00 

Cena za jeden oběd v 1. třídě: 23 Kč  

Telefon:   565 598 170 (přihlašování a odhlašování obědů) 

 

Děti mají možnost vybírat si ze dvou jídel.  

Internetové přihlašování (výběr jídel, odhlášení) obědů – odkaz na našich webových stránkách. 

Při nemoci si obědy rodiče odhlašují sami nejpozději do 8:00 hod. (1. den je možné oběd vyzvednout v našem 

jídlonosiči a další dny není na obědy nárok) 

 

Částka za obědy se strhává z účtu vždy předem – okolo 20. dne předchozího měsíce. 

 

Při poskytování odběru jídel je postupováno v souladu s platnými právními předpisy, a to zákonem č. 561/2004 

Sb. školský zákon, vyhláškou o školním stravování č. 107/2005 Sb. v platném znění, pokyny stanovenými ve 

vnitřních předpisech organizace.    

Školní stravování žáků se poskytuje pouze v době jejich pobytu ve škole (§ 122 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb.), 

přičemž první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se považuje za pobyt ve škole (§ 4 odst. 9 

vyhl. č.107/2005 Sb.). 

 

V měsíci červnu je nutné si vyřídit souhlas k inkasu ve vaší bance, vyplnit přihlášku ke stravování s číslem 

účtu, ze kterého se budou obědy platit, a zakoupit si čip na obědy v ceně 50 Kč. 

Pokud má prvňáček staršího sourozence, který se stravuje v naší jídelně, odpadá potřeba zřízení souhlasu k 

inkasu (zkontrolovat limit svolení k inkasu). 
  

 

Platba obědů 
 

zřízení souhlasu k inkasu:  

 číslo účtu: 2673870237/5500 

 bez variabilního symbolu 

číslo účtu, na kterém zřídíte souhlas k inkasu, napište do přihlášky (potvrzení 

nemusíte zasílat). 
 

Kontakty na školní jídelnu: 

 

Bc. Klára Ficencová 
vedoucí školní 

jídelny 
565 598 171 jidelna@zsobreziny.cz 

Jana Čeloudová 
školní jídelna 

objednávka jídel 
565 598 170 obedy@zsobreziny.cz  

 

 

mailto:vachova.miluse@zsobreziny.cz
mailto:obedy@zsobreziny.cz

