
Informace pro rodiče budoucích prvňáků před nástupem do 1. ročníku ZŠ Křižanovice

Vážení rodiče,

každoročně koncem června pořádáme schůzku se zákonnými zástupci budoucích prvňáků, na které 
vám předáváme informace, o kterých se domníváme, že jsou pro vás před nástupem vašeho dítěte 
do 1. ročníku ZŠ užitečné. Jak samozřejmě víte, závěr tohoto školního roku je v mnoha ohledech 
specifícký a proto vám informace předávám touto formou. 
 

Letos poprvé bude 1. ročník otevřen jako samostatná třída, nebude spojen s žádným jiným 
ročníkem.

Škola je otevřena od 7:00 do 15:30 hod., 1. vyučovací hodina začíná v 7:40 hod., vyučování
pro žáky 1. ročníku končí denně v 11:20, následuje oběd a odchod domů nebo do družiny. 
Družina funguje denně od 11:55 do 15:30, poplatek je 200 Kč/měsíc. Platí se do 15. dne každého 
měsíce paní vychovatelce. 
Před nástupem do školy si rozmyslete, jestli vaše dítě bude chodit na obědy a do družiny, tyto 
skutečnosti budeme zjišťovat hned první den školy, tj. 1. září 2020, abychom už od 2. září mohli 
zajistit plynulý provoz.
Mimoškolní aktivity: nepovinná výuka náboženství, nepovinný kroužek angličtiny ve spolupráci 
s Jazykovou přípravkou Brno (doporučujeme, vhodné jako příprava pro povinnou výuku angličtiny 
od 3. roč., cena cca 1600 Kč za celý školní rok, bude upřesněna začátkem září). Ostatní aktivity 
probíhají v rámci školní družiny pod vedením paní vychovatelky.
Plavání: je jako součást tělesné výchovy povinné, každý rok žáci odplavou 10 lekcí, rodiče hradí 
pouze dopravu, poslední roky se nám daří získávat dotaci, takže doplatek za dopravu na plavání 
bývá pro rodiče v řádu desetikorun, max. do 100 Kč.
Vybavení žáka: aktovka, pouzdro, uzavřené přezůvky (ne nazouváky), kapsář na přivázání na lavici,
sportovní oděv a obuv do Tv (do tělocvičny i ven), plátěný pytlík na věci do Tv, velké složky 
(desky na sešity) formát A4, obaly na sešity formát A5.
Ostatní pomůcky a potřeby zatím nekupujte, každý žák dostane od školy vybavení v hodnotě 
200 Kč zdarma, složení balíčků si můžete prohlédnout zde (chlapci ADAM, dívky JANA):
https://www.novadida.cz/eshop/produkt/19-balicek-adam/
https://www.novadida.cz/eshop/produkt/18-balicek-jana/
Koncem srpna vybavení žáků upřesníme.

Dbejte, prosím, na doporučení týkající se logopedické péče. Správná výslovnost má zásadní vliv 
na výuku v 1. ročníku. Rovněž je velmi důležitá sebeobsluha, dodržování hygieny a samostatnost 
při oblékání.
Procvičujte pojmy vpravo – vlevo, tyto pojmy se dětem často pletou.
Rozvíjejte všeobecné znalosti přiměřené věku, ke konci prázdnin dodržujte režim dne dítěte, 
abychom se v září všichni sešli odpočatí a s úsměvem.
  
Zahájení školního roku 2020/2021 bude v úterý 1. září 2020 v 8:00 v budově ZŠ Křižanovice.

Případné dotazy posílejte na známý mail zskriz@seznam.cz

Přeji vám příjemné léto a 1. září nashledanou!

Mgr. Miroslav Merta
ředitel školy
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