Základní škola, Brno, Řehořova 3, p. o.
tel. č.: 548 422 951
internetové stránky: www.zsrehorova.cz

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků
Na uvedených stránkách školy získáte všechny potřebné informace o činnosti naší školy.

Provozní doba školy:
školní budova je otevřena od 7,40 hodin. V 7,55 hodin by měly být děti ve svých třídách. Vyučování
začíná v 8,00 hodin. Školní družina je v provozu od 6,30 do 17,00 hodin.

Časový rozvrh vyučování a přestávek:
1. hodina
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina

8,00 - 8,45
8,55 - 9,40
velká přestávka
10,00 - 10,45
10,55 - 11,40
11,50 - 12,35

V tomto školním roce zaplatí škola dětem veškeré prac. sešity v ceně cca 1000,-Kč.
- Živá abeceda
- Slabikář
- Uvolňovací cviky, psaní číslic
- Písanka 1.-4.díl
- Já a můj svět - prvouka
- Matematika 1.-4.díl
- HAPPY HOUSE New Edition - pracovní sešit do anglického jazyka
- skládací kostka s kolečky (do matematiky)
- skládací abeceda
První týden v září budeme vybírat od rodičů 250,- Kč na tuto sadu pomůcek:
- sešity: 3ks sešit č. 511
2ks sešit č. 512
1ks velký nelinkovaný sešit
- mazací tabulka na psaní, papírový pořadač
Obracíme se na Vás s prosbou o pořízení těchto pomůcek a vybavení:
-ořezávátko, pastelky (doporučujeme KOH-I-NOOR nebo MAPED), 2x tužka č.2, guma,
- obaly na deníček, obaly na sešity a obaly na pracovní sešity (začátkem škol. roku)
- desky na sešity
- zásobník na písmena
- pouzdro
- 1ks průkazová fotografie pro Dalton
Na začátku školního roku si děti přinesou do třídy tekuté mýdlo a 1x balení
papírových kapesníků, 1 ruličku toaletního papíru (do Vv a Pč).

Do výtvarné výchovy je třeba:
vodové barvy, lepidlo v tyčince (KORES nebo CONCORDE), černá tuš, voskovky, nůžky,
1 složka barevných papírů, pracovní oděv (halena nebo zástěra), štětce - kulaté a ploché č.
6, 8, 10, 12, velká nádoba z umělé hmoty na vodu (nejlépe velký kelímek od jogurtu nebo
rostlinného tuku), hadřík, igelit na lavici (60x70cm) – vše podepsat a dát do podepsaného
kufříku.
Do tělesné výchovy děti potřebují:
cvičební úbor, cvičky do tělocvičny, tenisky (pro cvičení na školním hřišti) – dejte do
prostorného plátěného pytlíku na stažení a podepište.
Kupte, prosím, dětem přezůvky a cvičky se světlou podrážkou.
Způsob platby obědů:
obědy na měsíc září je nutno objednat a zaplatit v posledním srpnovém týdnu na ZŠ Kneslova. Oproti
záloze 115 Kč zde obdržíte čip. V případě nemoci si odhlašujete obědy přes internet. Podrobné informace
o placení a objednávání obědů naleznete na webových stránkách naší školy.

Zájmové kroužky:
činnost v zájmových kroužcích probíhá od října do května. O aktuální nabídce kroužků Vás budeme
informovat.

Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. 9. 2020 v 8:00 hodin.
Děti by měly přijít s aktovkou, první den obdrží pracovní sešity a upomínkové předměty.
V tento slavnostní den se nepřezouvá.

První den budou děti ve škole pouze 1 hodinu v doprovodu svých rodičů, v této době
obdrží rodiče další informace od třídní učitelky.
Délka vyučování v následujících dnech prvního školního týdne:
úterý 1. 9. - 1 vyuč. hodina
středa 2. 9. - 2 vyuč. hodiny
čtvrtek 3. 9. - 2 vyuč. hodiny
pátek 4. 9. - 3 vyuč. hodiny
pondělí 7.9. - 4 vyuč.hodiny
Od úterý 1.9. mohou zapsané děti navštěvovat školní družinu.
Od úterý 8. 9. budou mít děti vyučování již podle stálého rozvrhu.
Mgr. Dana Bryksová – třídní učitelka I. A
Mgr. Renata Sléhová – třídní učitelka I. B

