Vybavení do 1. třídy
1) Škola vybaví žáka těmito učebnicemi a pracovními sešity:
- Slabikář
- Čítanka
- Happy House 1
- Živá abeceda
- Skládací abeceda
- Písanky 1 – 4 (2x)
2) Městská část Prahy 15 přispívá 200,- na žáka na tyto pomůcky (hromadně zakoupí škola):
- Sada plastových kostek
- Já a můj svět – pracovní listy
- Moje první psaní
- Číslice, peníze, obrázky
3) Z částky 500,- vybrané od rodičů škola hromadně zakoupí škola (rodičům vyúčtujeme):
- Matematika 1, 2 – pracovní sešity
- Happy House 1 – pracovní sešit
- Já a můj svět
Rodiče zaplatí do 30. 6. částku 500,- na účet školy 2000886349/0800 (variabilní symbol
příjmení a jméno dítěte).

4) Další potřeby do školy, které obstarávají rodiče:
a) přezůvky (ne černá podrážka), 1x kuchyňské utěrky, 1x krabice papírových kapesníků,
aktovka lehká s pevnými zády
b) tělesná výchova – závěsný sáček, tričko, tepláky, kraťasy, sportovní obuv do
tělocvičny (ne jarmilky) s bílou podrážkou
c) výtvarná výchova:
kufřík na VV – vodové barvy, temperové barvy, 3x štětec plochý, 3x štětec kulatý
(různé tloušťky), voskovky, špejle, lepidlo kulaté (tuba), kelímek na vodu (nekupovat
malé mističky), hadřík, noviny, pracovní oděv, modelína + podložka na modelování,
paleta na míchání barev, 1x tlustá černá fixa, křídy, náhradní pastelky, fixy, houbička.
Barevné papíry (podepsané)
Čtvrtky bílé formát A3 (20 ks), formát A4 (30 ks)
d) penál – 2x tužka č. 2, guma, ořezávátko, 10 – 12 pastelek (základní barvy + oranžová,
růžová, fialová, šedá…), kovové nůžky, náhradní lepidlo kulaté (vložit do penálu nebo
nosit v aktovce), penál kupovat raději nevybavený
e) notýsek na vzkazy a úkoly
f) desky na písmenka A4, desky na číslice, pořadač na portfolio dítěte, 1x desky + do
desek 10 závěsných eurodesek, obaly na sešity a učebnice
g) 1 velký sešit A4 nelinkovaný (na deník)
h) 1 velký sešit A4 linkovaný (na anglický jazyk)
i) Jeden zámek + dva klíčky na šatní skříňku (jeden klíček má dítě, druhý klíček je
k dispozici na vrátnici)

