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organizace 1. 9. 2020

Školní rok 2020/2021 začíná 1. září 2020. Děti s rodiči přijdou
před osmou hodinou před školu, zde si je vyzvednou jejich
třídní učitelky a odvedou je do tříd. Proběhne společná hodina
a v 8:45 si děti převezmou rodiče nebo mohou děti zůstat ve
školní družině a dojít si i na oběd. Odpoledne v 17:00 se konají
třídní schůzky rodičů 1. tříd, kde se seznámí s paní učitelkou,
paní vychovatelkou a dozví se všechny důležité informace k
začátku školního roku.



- rozdělení do tříd
- třídní učitelka

na webu školy

- paní učitelky jsou se 
žáky vždy 1. - 2. ročník, 
výměna na 3. - 5. ročník



- angličtina – všichni
- jiné jazyky – malý zájem
- skupina angličtina+ I. A  asi 
15 žáků



učební plán ŠVP Lupáčovka 1. st.

Předmět
1. stupeň

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník

Český jazyk 9 9 8 7 6

Cizí jazyk 1 1 3 3 3

Konverzace v cizím jazyce 1 1

Matematika 4 5 5 5 5

Informatika 1

Člověk a jeho svět 2 2 3 3 4

Hudební výchova 1 1 1 1 1

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2

Tělesná výchova 2 2 2 2 2

Svět práce 1 1 1 1 1

21 22 24 25 26



- pomůcky -> na webu školy
prosíme o podepsání všech pomůcek
samolepící štítky, iniciály)
Aktovka
•přezůvky
Penál
•pastelky – nejlépe nelámavé, trojhranné
•2x trojhranné tužky č. 2
•kvalitní ořezávátko, guma, nůžky s
kulatou špičkou
Český jazyk
•zásobník na písmena A4
Tělesná výchova
•převlečení (tričko, kraťasy/legíny/tepláky
a ponožky)
•pevná obuv do haly se světlou
podrážkou
Hudební výchova
•ozvučná dřívka

Kufřík na výtvarnou výchovu
•vodové barvy
•2 kulaté štětce různých velikostí na
vodové bravy (silný a slabý)
•temperové barvy
•2 ploché štětce různých velikostí na
temperové barvy (silný a slabý)
•kelímek
•hadřík
•paleta
•černá tuš
•voskovky
•plastelína
•lepidlo – kulaté v tubě
•fixy
•špejle 10 kusů
•zástěra nebo starší tričko na převlečení
Podložka na stůl – doporučujeme
plastovou podložku velikosti A1



Přetížené školní batohy
- paní učitelka: co je nutno nosit 
domů, co si mohou nechat ve škole
- prosíme rodiče o kontrolu nošení 
zbytečných věcí
- žáci ve škole: šatní skříňky, boxy 
ve třídách, příp. lavice –
dostatečné prostory



- CLIL – ČjS
- 1 h s paní TU
- 1 h s paní TU + uč. 1.st. se 
spec. Aj
- tandemová výuka, skupinová 
výuka, projekty, zařazení Aj –
výukové objekty



- kroužky - na webu školy
kroužek Aj k doplnění výuky – možnost 
vybrat jeden z termínů, předběžná 
registrace na webu

první skupina: pondělí 12:45-13:45
druhá skupina: pondělí 13:45-14:45
třetí skupina: středa 13:45-14:45



- kroužky - možnost předběžné 
registrace na webu školy
- jazykové
- sportovní
- ICT
- esteticko – umělecké
(800 Kč/pololetí 60 min týdně)



- družina – informace již na 
webu školy

- zápisní list pro školní rok 2020/2021 můžete vyplnit (pouze 
první stranu) a poslat na klonova@lupacovka.cz 
nebo dítě můžete přihlásit na třídní schůzce prvních tříd, 
konané 1. 9. 2020 od 17:00 hodin v kmenové třídě za 
přítomnosti třídní učitelky a vychovatelky skupiny
- přihláška je závazná na celé období – jednoho školního 
roku
- 210 Kč/měsíc
- prominutí pěstounská péče



- jídelna – info na webu školy
INFORMACE O STRAVOVÁNÍ PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ 2020/2021

Informace o stravování pro školní rok 2020/2021
Doporučuji rodičům budoucích prvňáčků a nových žáků, aby si do konce srpna zřídili trvalý příkaz na
obědy:
440,- Kč (7-10let)
460,- Kč (11-14 let)
480,- Kč (15 a více let)
(vzhledem k současnému rychlému růstu cen potravin dojde pravděpodobně k navýšení ceny od ledna
2021)
Číslo účtu školní jídelny: 35-2000786399/0800, variabilní symbol: datum narození dítěte (v pořadí 
den měsíc rok bez mezer a znaků), splatnost: k 25. v měsíci předem ( v srpnu se již platí na září).
Na třídní schůzky v úterý 1.9. 2020 si rodiče prvňáčků, kteří mají zájem o školní stravování, přinesou 29,-
Kč na čip. (možno zaplatit mezi 16.30 – 17.00 hodin u vrátnice) Čipy budou dětem předány ve čtvrtek 3.9. 
2020 do tříd. Pokud dítě vlastní Lítačku či Opencard, může ji místo čipu používat po aktivaci v kanceláři 
školní jídelny. Na schůzce budou k dispozici Přihlášky ke stravování, které po vyplnění můžete 
odevzdávat po třídní schůzce do kanceláře
šj v přízemí školy. Noví žáci si čip (Lítačku či Opencard) zaktivují v průběhu prvního týdne školního roku 
taktéž
v kanceláři šj.
Výdej obědů v úterý 1.9. 2020 bude od 9.00 do 11.00 hodin.
Více informací na telefonním čísle 777477984 – p.Holá, e-mail : hola@lupacovka.cz.
Miloslava Holá (vedoucí šj)



Desatero před nástupem do 1. třídy - dítě by mělo:

1. být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, být samostatné v sebeobsluze

2. být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

3. zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

4. zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

5. být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

6. zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních 

matematických pojmech

7. mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat 

a vědomě se učit

8. být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití 

s vrstevníky ve skupině

9. vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

10. orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě!



Shrnutí
vyprávějte si se svým dítětem, čtěte mu a povídejte si o přečteném, rozvíjejte 

jeho slovní zásobu, rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat, rostlin…

dejte mu najevo váš zájem, projevujte vstřícnost a přívětivé chování

pověřujte ho drobnými úkoly a domácími pracemi, dávejte mu důvěru

dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování

vybírejte vhodné hry a činnosti a zapojte se do nich s nimi, 

upevňujte prostorovou orientaci

A to nejdůležitější pro vstup do školy - umět zazpívat písničku, říci básničku, 

vyprávět pohádku, podepsat se a správně držet tužku, namalovat člověka, 

převléknout se na tělocvik, zavázat si tkaničku, správně jíst, starat se o své věci 

a…TĚŠIT SE DO ŠKOLY


