
ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace 

SEZNAM POMŮCEK DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

 

Vážení rodiče, 

 

poskytujeme vám několik základních informací, abyste se mohli na školní rok připravit. 

Výuka bude slavnostně zahájena ve středu 1. září 2021 od 8:00 hod. v učebně přípravné třídy. 

 

INFORMACE K PROVOZU V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ 

Docházka do přípravné třídy je bezplatná. Rodiče pravidelně hradí pouze stravné v jídelně (pokud dítě chodí na 

obědy; jídelna není součástí naší školy, děti se stravují v ZŠ Komenského, Chodov), dále poplatek za školní družinu, 

který v současnosti činí 30,-Kč měsíčně. Děti v přípravné třídě budou vzdělávány podle školního vzdělávacího 

programu pro předškolní vzdělávání (ŠVP PV), vzdělávací program trvá jeden školní rok. Výuka v přípravné třídě je 

organizována jako polodenní, v rozsahu 20 hodin týdně, 4 hodiny denně od 7:40 hod. do 11:40 hod. s možnou 

návazností na ranní a odpolední pobyt ve školní družině. V případě, že bude dítě docházet od září na školní obědy, 

je  nutné přihlásit obědy ve školní jídelně ZŠ Komenského v přípravném týdnu – od 23. – 30. 8. 2021.  

Přihlášku do školní družiny je možné podat již v přípravném týdnu – od 24. – 30. 8. 2021. 

 

Děti budou v přípravné třídě potřebovat: 

Toaletní potřeby: 

 malý ručník s poutkem 

 tekuté mýdlo 

 plastové prostírání na svačinu 

 toaletní papír 

 papírové kapesníčky (celé balení, nebo krabičku) 

 

Oblečení a obuv do třídy: 

 přezůvky (pohodlné a podepsané, ne nazouváky) 

 pohodlné oblečení do třídy 

 náhradní oblečení v případě „nehody“ (spodní prádlo dle uvážení) 

 

Pomůcky na výtvarnou a pracovní výchovu: 

 zástěru (starou košili, vetší triko) 

 

Pomůcky na tělesnou výchovu: 

 sportovní obuv - cvičky, nebo tenisky se světlou podrážkou 

 tričko, tepláky, tepláková souprava 

 pokrývka hlavy 

 v zimě oblečení dle počasí 

 pohodlné oblečení na ven, které si děti budou moci zašpinit 

Prosíme, vše řádně podepsané a uložené v látkovém pytlíku s možností zavěšení. 

 

Další pomůcky: 

 podepsaný hrníček na pastelky 

 notýsek s obalem + plastovou obálku A5 

 4 x obal na velký sešit 

 

Děti, stejně jako školáci, potřebují každý den svačinu uloženou v potravinové krabičce a pití. 

Roční příspěvek na školní pomůcky je 400,-Kč. 

Děkujeme a těšíme se na vzájemnou spolupráci 

KONTAKT NA ŠKOLU: 

telefon: 352 352 490 – 491; 731 151 826, WhatsApp 731 151 826, e-mail: info@zschodov-nejdecka.cz 


