
 
Informace k začátku školního roku 2020/2021 pro budoucí prvňáčky 

 
Organizace 

• začátek školního roku je v úterý 1. září 2020 

• v týdnu před začátkem školního roku děti dostanou domů dopis od třídních učitelů (TU) na své jméno. Pokud dojde 
v doručovacích údajích k nějaké změně oproti zápisu, zaktualizujte je prosím v kanceláři školy (378 028 255) 

• 1. 9. 2020 sraz před školou v 8:15, rodiče mohou být s dětmi ve třídě 

• ve čtvrtek 3. 9. 2020 od 16 hodin se koná třídní aktiv 

• nabídka kurzů a kroužků bude zveřejněna poslední týden v srpnu na webu školy v záložce Komunitní škola 

• sporty (gymnastika, atletika, fotbal, hokej) – přihlašování dětí proběhne na počátku září ve spolupráci s třídními učiteli 
 
Ve které třídě dítě bude, zjistíte takto: 

• od 24. 8. 2020 bude pro všechny zákonné zástupce budoucích prvňáků umožněn přístup do školního 
administrativního systému Škola online (ŠOL) – nejjistější cesta je přes web školy www.zs1plzen.cz, v pravém sloupci 
je ikona ŠOL 

• zákonný zástupce, který má již přístup do ŠOL (ve škole je již sourozenec budoucího prvňáčka), použije své současné 
přihlášení do ŠOL, je třeba v pravém horním rohu nastavit školní rok 2020/2021 

• zákonný zástupce, který nemá v naší škole starší dítě, bude mít vytvořené přihlášení do ŠOL podle následujícího 
vzorce: 

Přihlašovací jméno: příjmení“mezera“jméno 

(např. zákonný zástupce František Mládek by měl přihlašovací jméno: Mládek František), vše je včetně čárek, háčků 
apod. nad písmeny 

Heslo: asdf1+evidenční číslo dítěte ze zápisu 

(např. evidenční číslo ze zápisu je 32K92, heslo tedy bude: asdf132K92), oba zákonní zástupci mají stejné heslo 

• po přihlášení do ŠOL, je třeba v pravém horním rohu nastavit školní rok 2020/2021 a zjistíte, ve které třídě vaše dítě je 
a jak se jmenuje třídní učitel 

 
Důležité upozornění 
Z důvodů bezpečnosti dětí, vás žádáme, abyste kromě 1. 9. nevstupovali s dětmi do prostoru šaten. Kvůli velkému počtu 
žáků by byla situace pro zaměstnance, kteří mají nad dětmi dohled, nepřehledná. TU budou v průběhu prvního týdne 
čekat ráno před školou, jim děti předáte a oni si je odvedou do třídy. 
Vzhledem k tomu, že děti jsou již školáci, předpokládáme jejich samostatnost v sebeobsluze. 
 
Základní pomůcky na výuku 

• Penál, tužky č.1 a 2 (více kusů), pastelky, fixy, guma, vysouvací lepidlo, malé pravítko, nůžky, pevné desky na sešity 
A4 (nejlépe s gumou přes rohy), cvičební obuv se světlou podrážkou, cvičební úbor, přezůvky do třídy. Razítko se 
jménem a příjmením dítěte se domluví na třídním aktivu. 
Doporučujeme všechny pomůcky podepsat. Další školní potřeby doplníte po dohodě s TU. 

• Každé dítě bude mít vlastní šatní skříňku. Potřebuje na ni zámek. Volte takový, aby k němu šly přidělat klíče. Jeden 
náhradní klíč bude mít třídní učitelka a další vychovatelka ve školní družině. Předáte jej podepsaný TU na třídním 
aktivu. 

 
První den ve škole 

• děti ještě nebudou pracovat, vezmou si tašku, dostanou učebnice a diář 

• výuka bude 45 minut, děti nemusí mít přezůvky 
 
Školní družina (ŠD) 

• provoz ŠD je od 6:00 do 17:00 

• poplatek je 200 Kč měsíčně, platí se převodem z účtu 
 
Školní jídelna (ŠJ)  

• přihláška ke školnímu stravování je ke stažení na webu školy v záložce školní jídelna, také zde najdete všechny další 
informace ke stravování žáků 

• zadejte prosím v bance souhlas k inkasu před tím, než ponesete do školy vyplněnou přihlášku 

• přihlášky odevzdejte po předchozí domluvě ve ŠJ paní Sigmundové (724 306 451) 

http://www.zs1plzen.cz/

