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Pokyny pre prváka 

V peračníku:  

•  farbi čky (stále zastrúhané) 
• 2-3 ceruzky č.2 (mäkké), plniace pero – až po 6. týždňoch 
• strúhadlo 
• guma 

Vo veľkých tvrdých doskách učebnice (obalené najlepšie priehľadným obalom): 

• Šlabikár (nosiť každý deň, úlohu v šlabikári si deti budú značiť červenou pastelkou, koliesko ) 
• Matematika – pracovný zošit (nosiť každý deň) 
• Prvouka (nosiť podľa rozvrhu) 
• Hudobná výchova (nosiť podľa rozvrhu) 
• Výtvarná výchova (zostáva v škole) 
• žiakom budeme objednávať pracovné zošity č. 1 a č. 2 z matematiky a Číselko na nácvik písania číslic 

v cene 4,84 €. Tieto si zaplatia rodičia pri zápise. 

V malých tvrdých doskách písanky (tiež najlepšie obalené prehľadným obalom) : 

• Písanky ( súbor predpisových zošitov nekupovať, zakúpi škola v hodnote 4,18 €, úlohu v písankách si 
deti tiež poznačia červenou pastelkou, koliesko  ) 

• Žiacka knižka (nosiť každý deň a pravidelne kontrolovať a podpisovať, čitateľne vypísať údaje na 
prvej strane) 

• Slovníček (nosiť každý deň a pravidelne kontrolovať a podpisovať, do slovníčka budem písať 
oznamy pre rodičov a prijímať oznamy od rodičov) 

• Všetky učebnice a písanky rodičia podpíšu. 

Veci na telesnú výchovu: 

• Cvičky ( nie tenisky s tvrdou a čiernou podrážkou), tepláky (legíny), tri čko (biele, môže byť aj 
s malým obrázkom), ponožky (biele, alebo nejaké svetlé), bunda. Všetky veci podpísať....Ak má vaše 
dieťa ešte problém so zaväzovaním šnúrok, učte ho to pravidelne doma a kým sa to nenaučí, dávajte mu 
zatiaľ radšej do školy obuv na suchý zips. 

• dievčatám s dlhými vlasmi pribaliť gumičku do vlasov 
• všetko do zaťahovacieho vrecúška (nie igelitovú tašku), všetky veci označiť menom. 

Veci na výtvarnú výchovu: 

• Zásterka, alebo stará košeľa, vodové farby , temperové farby, okrúhly štetec č.6, plochý štetec č.7, 
handrička na utieranie štetcov, plastový pohárik , lepidlo (tyčinku), nožnice so zaokrúhlenými 
koncami, sada farebných papierov, plastelína (malé balenie), voskové pastelky. Výkresy 10 ks A4, 
10 ks A3, igelitový obrus pod výkres. Všetky pomôcky budú mať uložené v krabičkách, alebo 
v kufríkoch, príp. pevnej krabici od topánok (doniesť) v triede. 

Iné: 

• 1.týždeň pomôžte vašim deťom zorientovať sa v škole, pomôžte im v šatni, v 2.týždni sa s nimi rozlúčte 
pred hlavným vchodom a nechajte ich samých vojsť do školy (kde už bude zabezpečený pedagogický 



dozor) a do triedy (kde im triedna učiteľka pomôže, alebo usmerní pri chystaní pomôcok na lavicu). 
Uvidíte, aké budú vaše deti hrdé na to, že to dokážu samé a vy ich naučíte samostatnosti, ktorú neskôr 
určite oceníte.... 

• Prezuvky – najlepšie pevná obuv (nie s voľnou pätou, nie s čiernou podrážkou) 
• Do školy doniesť malý uteráčik  s vyšitým alebo napísaným menom a s uškom na zavesenie, bude 

visieť pri umývadle v triede. 
• V aktovke si dieťa nosí hygienické vreckovky. 
• Podľa posúdenia triednej učiteľky si deti vezmú znečistený telocvik a uteráčik na vypranie domov. 
• Po skončení vyučovania dovedie triedna učiteľka žiakov do ŠKD, tí, kt. nenavštevujú ŠKD , pôjdu 

s triednou učiteľkou do vestibulu. 
• Škola pre žiakov sa otvára o 7:45, vyučovanie sa začína o 8:00. Prosíme o včasný príchod žiaka do 

školy. Žiaci čakajú pred vyučovaním pred školou. Prevádzková doba ŠKD je od 06:00 do 16:30 hod. 
• Cez vyučovanie a cez prestávky prosím do budovy školy nechodiť, iba ak je to nevyhnutné, s triednou 

učiteľkou sa prosím spojte cez slovníček, telefonicky alebo si s ňou dohodnite  stretnutie. 
• Deti môžete poistiť (ak máte záujem) proti odcudzeniu vecí v škole, skôr oblečenia (nie vecí, ktoré 

podľa školského poriadku by nemali deti do školy nosiť iba ak na vlastnú zodpovednosť – mobil, 
šperky,...). 

• Ak žiak nepríde do školy, oznámte to prosím telefonicky na číslo 032/ 6528513, 0911 046 610 alebo 
triednemu učiteľovi. 

• Od októbra môžu vaše deti navštevovať záujmové krúžky, zoznam krúžkov bude zverejnený. 
• Ak sa zmenia vaše osobné údaje i ostatné dôležité informácie o Vás a o Vašom dieťati (tel. číslo, 

bydlisko....) ohláste to triednej učiteľke, alebo na sekretariáte školy. 
• Na desiatu dajte deťom okrem jedla aj fľašu s vodou. 
• O spôsobe hodnotenia vzdelávania a správania vašich detí v škole vás oboznámi ich triedna učiteľka. 
• Sledujte pravidelne stránku našej školy www.zsvychodnatn.edu.sk , nájdete tam kontakty  ostatných 

učiteľov ktorí budú vyučovať vaše deti a rôzne aktuality  a novinky ktoré sa konali na našej škole alebo 
aké  sa chystajú. Preštudujte si pozorne aj náš školský poriadok, ktorý na stránke nájdete. 

• Cez www stránku školy  sa po prihlásení  dostanete aj k známkam vášho dieťaťa, heslo dostanete od 
triedneho učiteľa. 

         kontakty školy: 
  

skola@zsvychodnatn.edu.sk 

 

+421 902 911 088 - riaditeľka školy 
+421 911 046 611 - zástupkyňa školy 
+421 32 6528513 - tajomníčka školy 
+421 911 046 610 
+421 902 911 298 – školský klub detí 
+421 911 343 088 - školská jedáleň 

                       +421 32 6527496  


