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Budeme mít doma prvňáčka 
Základní informace pro rodiče 

 

 

 

Milí rodiče, 

 

přejeme Vašim dětem hodně štěstí a úspěchů. Chceme, aby se 

jim ve škole líbilo. Nebudete-li si vědět s něčím rady, obraťte se 

na nás a my se budeme snažit Vám pomoci. 

 

Jak připravit prvňáčka na to, že je škola za dveřmi 

 

Budeme mít doma prvňáčka. Z tohoto faktu bývají nervózní jak 

děti, tak rodiče. Jak zmírnit nervozitu na minimum?  Poslední dny 

před nástupem dětí do první třídy je vhodné využít k přípravě na 

školu. V klidu si s dětmi znovu projděte cestu do školy, i když jste 

jí třeba šli už několikrát. Popište dítěti první školní den: „Ve škole 

i ve třídě s tebou budou táta s mámou. Nezůstanou jen čekat 

před školou. Ve škole zcela jistě nezabloudíš. Paní učitelka se 

všemi dětmi školu projde a ukáže vám, kde je jídelna, šatna, WC, 

družina, tělocvična a školní bazén.“  

Pokuste se vytvořit mimořádně klidný poslední večer. Dítě by 

mělo jít včas spát a vy si dopředu promyslete organizaci rána. 

Raději zapomeňte na slova: Dělej! či Pospěš si! Po celé ráno dítěti 

v klidu odpovídejte na jeho zvídavé otázky a neustále 

zdůrazňujte: „Maminka i tatínek s tebou půjdou až do třídy, 

nemusíš se bát.“ Dítě musí cítit, že v tento důležitý den není samo 

a že rodina vše prožívá s ním. Největší chybou, které by se mohl 

rodič dopustit, by bylo školou dítě strašit. 

 1. A    Mgr. Naděžda Tenčíková 

 1. B    Mgr. Lenka Kajfoszová 



Co by měl Váš prvňáček umět? 

 
 správně vyslovovat všechny hlásky – velmi 

důležité 

 znát svoje jméno, příjmení, adresu  

 vědět, kolik mu je let (kdy má narozeniny) 

 vyřídit jednoduchý vzkaz 

 vydržet nad zadaným úkolem 

 pracovat samostatně, zadanou práci dokončit 

a zkontrolovat si ji 

 poslouchat vyprávění a reagovat na otázky 

 nachystat si věci i uklidit je do aktovky 

 zapínat a nasazovat si aktovku 

 umět se obléknout a převléknou do cvičebního     

             úboru (do plavek)    

 vybalit si svačinu, jíst příborem 

 dodržovat správné hygienické návyky 

 obouvat, zouvat boty a zavázat si tkaničky 

 umět pozdravit, poprosit, poděkovat a omluvit 

se 

 nebát se vyslovit prosbu či přání 

 

 

Do 1. třídy bude Vaše dítě potřebovat 

 

 aktovku s pevnými zády 

 pouzdro 

 2 tužky č. 2,  1 tužku č. 1  

(perem se píše až později, zatím jej nekupujte) 

 kvalitní pastelky (vyzkoušejte je) 

 strouhátko 

 kvalitní kancelářské nůžky - kulatý hrot 

 obaly na sešity A4 5 ks (bezbarvé, pevnější) 

 obaly na sešity A5 7 ks (bezbarvé, pevnější) 

 obaly na sešity A6 1 ks (bezbarvé, pevnější) 

 zásobník na číslice – není nutný 

 igelitový ubrus do výtvarné výchovy (cca 75x50 cm) 

 látkový ubrousek vhodný ke stolování, krabičku na 

svačinu 

 ručník na ruce s poutkem 

 úbor do tělocviku, cvičky (tenisky) se světlou podrážkou 

 plavky (ne šortky), ručník, čepici, mýdlo  

 přezůvky (radši ne nazouváky, možno letní sandálky) 

 plastové složky na učebnice a sešity s drukem 3xA4, 

1xA5 

 nízkou krabičku papírových kapesníků 

 bílé lepidlo – váleček Kores 20g 

Prosíme, vše podepisujte. Stačí číslicí – přidělíme. 


