
Seznam učebních pomůcek pro žáky 1. ročníku ZŠ a MŠ Staré Hobzí 
 

• tvrdé desky na skládací abecedu 

• tvrdé desky na číslice 

• desky na přenášení sešitů dle uvážení (zátěž) 

• obaly na sešity – min. 5 malých a 5 velkých 

• vodové barvy (české výroby) 

• 3 různé štětce (např. velikost č. 10 – plochý, č.10 – kulatý, č. 6 - kulatý) 

• kelímek na vodu, nejlépe s víčkem 

• hadřík na otírání štětce 

• ubrus na zakrytí lavice při VV a PČ (rozměr asi 50 x 60 cm) 

• dětské nůžky 

• lepidlo v tyčince 

• guma 

• modelína 

• ořezávátko se zásobníkem 

• pastelky (12 barev/odstínů) 

• voskovky (české výroby) 

• fixy 

• minimálně 3 tužky č. 2  

• 2 pera (konec října) 

• krátké pravítko (2. pololetí) 

• stojánek na podepření Slabikáře (2. pololetí, vhodný při opisování z učebnice) 

• aktovka 

• pouzdro 

• přezůvky 

• ručník 

• krabička do lavice na pomůcky, které si děti nechávají ve škole 

(rozměry asi 35 cm x 25 cm, výška maximálně 6 cm) 

• úbor do tělocviku – tričko, tepláky, bunda (mikina), tenisky nebo cvičky 

• pevnější tenisky na hřiště nebo školní pozemek (podzim a jaro) 

• kopii kartičky zdravotní pojišťovny dítěte 

• měkkou plastovou folii na pracovní listy – stačí i eurofolie 

• balík papírových kapesníků 

 

Všechny pomůcky podepište nebo označte tak, aby si je děti uměly samy poznat. 
 
 



Název školy:   Základní škola a Mateřská škola Staré Hobzí 
 
Adresa školy:  Staré Hobzí 35, 378 71 Staré Hobzí  
 
Kontakty:   ředitelna  +420 770 628 397  
    školní jídelna  +420 771 773 373 

1. stupeň  +420 605 482 568 
2. stupeň  +420 605 991 565  

    e-mail   skola.hobzi@dac.cz 
    webové stránky www.skolahobzi.cz 
 
Zahájení školního roku: úterý 1. 9. 2020, příchod do třídy mezi 7.30 – 7.40 hod. 
 
První školní den:  7.50 hod. uvítání prvňáčků 
    schůzka rodičů s vedením školy a vychovatelkou ŠD 
    konzultace s třídní učitelkou 
    ukončení mezi 9.00 – 9.30 
 
Výuka během roku:  od 7.50 – 11.25 
 
Provoz školní družiny: 6.30 – 7.40 a 11.25 – 15.00  
 
 
První školní den přineste dětem do školy všechny pomůcky – podepsané nebo 
označené. Společně je dětem uložíme na určené místo. 
 
Prvňáčci přicházejí s aktovkou, protože dostanou pracovní sešity a Živou abecedu. 
 
Přezůvky při odchodu ze školy zůstávají uložené v šatně – první šatna od vchodu. 
 
Rodiče dojíždějících žáků by si měli během posledních srpnových dnů ověřit odjezdy 
autobusů. Dopravci neinformují školu o případných změnách jízdního řádu během 
prázdnin. 
 
Ve stejné době můžete děti přihlásit na obědy (případně i svačinky) ve školní jídelně 
nebo přihlášku ke stravování dostanete první školní den. Druhý den mohou jít děti na 
oběd. 
 
Přihlášky do školní družiny a informace o jejím provozu dostanete první školní den  
od vychovatelky ŠD.  
 
Během prvních školních dnů budete seznámeni se školním řádem školy.  
 
Koncem září proběhne první informační schůzka rodičů s třídní učitelkou. Počítejte 
s tím, že na této schůzce budete platit úhradu za pracovní sešity a pomůcky 
objednané školou. 
 
Tyto a další informace najdete i na webových stránkách školy: www.skolahobzi.cz 


