1. třída
ORGANIZACE ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022
1. září (středa)
▪ v 8,15 hodin před školou (hlavní budovou na Slovanské aleji) s prázdnou
aktovkou, bez přezůvek
▪ děti dostanou učebnice a sešity, lístek k vyplnění osobních údajů
▪ konec cca v 9,00 h
1. C a 1. D totéž, po slavnostním zahájení společně s rodiči přejdou do budovy
v Ruské ul.
2. září (čtvrtek)
▪ v 8,00 h před školou, konec v 9,40 h, pití, přezůvky
▪ v aktovce zabalené a podepsané učebnice a sešity z předešlého dne,
lístek s vyplněnými osobními údaji, blok A4, fólie na psaní A4, penál, razítko
1. C a 1. D v Ruské ul. - sraz v 7,50 v Ruské ul., konec v 9,30
3. září (pátek)
▪ v 8,00 h před školou, konec v 10,45 h, přezůvky
▪ v aktovce potřeby podle pokynů ze čtvrtka, penál, razítko, svačinu a pití
▪ děti dostanou rozvrh hodin
1. C a 1. D v Ruské ul. - sraz v 7,50 v Ruské ul., konec v 10,35
6. září (pondělí)
▪ v 7,45 h před školou, konec v 11,40 h, přezůvky
▪ v aktovce potřeby podle pokynů z pátku, penál, razítko
▪ svačinu a pití
1. C a 1. D v Ruské ul. - sraz v 7,30 v Ruské ul., konec v 11,30
Od úterý 7. 9. 2021 chodí děti samy do šatny a do třídy, vyučování probíhá podle
rozvrhu, družinové děti si po vyučování přebírají vychovatelky od třídních učitelek.
DŮLEŽITÉ INFORMACE
▪ první školní týden (1.9. - 3.9.) nedoporučujeme pobyt ve ŠD (školní družině)
▪ do pátku 3. 9. 2021 donesou děti do třídy kufříky s potřebami na Vv a Pč, Tv,
cvičební úbor v textilní tašce - vše čitelně podepsané
▪ naučte děti předávat každý den informace ze školy
▪ žákovský notýsek denně kontrolujte a podepisujte
▪ dodržujte zákaz vstupu rodičů do prostor školní jídelny (pedagogický dozor se o
děti postará)
Osobní kontakt s třídní učitelkou je možný po vyučování, v době konzultačních hodin
nebo po telefonické domluvě. Během výuky není možné vyučující kontaktovat.

Třídní aktiv se koná ve čtvrtek 2. 9. 2021 od 16,30 hod ve třídě.

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace
tel.: 378 028 441, fax: 378 028 440, e-mail: sekretariat@zs21.plzen-edu.cz , www.21zsplzen.cz
Vážení rodiče,
vítáme Vaše dítě do naší školy. Začátek školní práce mu ulehčíte, když:
• budete na něm již teď vyžadovat jasnou a správnou výslovnost
• povedete je, aby klidně a pozorně poslouchalo předčítání a vypravování
• budete vyžadovat, aby reagovalo na vhodně daný příkaz, a budete sledovat, jak jej plní
• soustředíte dítě na vykonávanou činnost a nedovolíte mu, aby se zabývalo vedlejšími věcmi
• naučíte jej, aby denně plnilo drobné úkoly při domácí práci
• budete je zvykat, aby dokončilo započatou práci nebo hru
• povedete je k tomu, aby po hře uklidilo hračky a po obědě své nádobí
• naučíte je pozdravit, poprosit, poděkovat
• povedete je k tomu, aby si všímalo svého okolí
• navyknete je, aby ve stejnou hodinu vstávalo, jedlo a chodilo spát
• naučíte je sebeobsluze: obouvat a zouvat se, oblékat a svlékat, skládat své věci, rozepínat a zapínat
knoflíky, vázat kličky, zapínat a na záda navlékat aktovku
• pomůžete mu naučit se znát adresu domova a přecházet opatrně ulici a křižovatku
Prvňáček dostane ve škole všechny potřebné učebnice a sešity zdarma.
Seznam věcí, které si prvňáček přinese do školy (všechny věci podepsat!)
Příruční kufřík: (35x20x10 cm): vodové barvy, kelímek na vodu z PVC, hadr, staré noviny nebo igelitový
ubrus, štětce (1 plochý, 2 kulaté), voskové pastely, modelovací hmota, lepidlo, pracovní oděv (velké tričko)
Taška: cvičební úbor (tričko, šortky, pevná sportovní obuv, tepláky/legíny, mikina), švihadlo (gumolano),
tenisák
Aktovka: blok bez linek A4, zásobník na písmena, zásobník na číslice, folie pro psaní tužkou A4, penál,
pastelky, 2 tužky č. 2, guma, hadřík, nůžky, ořezávátko, lepidlo tyčinka, razítko se jménem (celé jméno a
příjmení), papírové kapesníky.
Sáček s přezůvkami.

Všichni žáci zapsaní do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 budou vzděláváni
podle „Školního vzdělávacího programu 21. základní školy Plzeň“ s
navýšenou dotací vyučovacích hodin anglického jazyka
• Výuka anglického jazyka - 2 hodiny v 1. třídě budou vyučovány ve čtyřech
půlhodinových blocích; ve dvou bilingvních třídách (1.A + 1.B) bude 1 hod. VV
v anglic. jazyce.
• Výuka českého jazyka - v 1. třídě z celkového počtu 8 vyučovacích hodin
budou 2 hodiny vyučovány ve čtyřech půlhodinových blocích.

