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Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn   
Okružní 32, 543 51 Špindlerův Mlýn 

 
 
 

 

         Vážení rodiče,  milí budoucí školáci a školačky, 
 
         srdečně Vás zveme na zahájení školního roku 2022/2023 - 1. září 2022 v 8.00 hodin 
v horní budově školy. 
 
        V naší škole je tradicí, že nové prvňáčky doprovázejí první den do školy kromě rodičů i 
budoucí deváťáci, kteří se stávají těm nejmenším patrony a rádci. Každý z našich deváťáků se 
stará o svého prvňáčka.  První den Vás bude vyhlížet s malým dárkem před budovou I. stupně 
v 7.50 hod. Představí se krátkým emailem v závěru letních prázdnin.   
      
        Dále přidáváme několik potřebných informací. 
 
Základní školní potřeby každého prvňáčka: 

 Školní batoh s pevnými zády 
 Penál (lépe koupit nevybavený a vybavit ho kvalitními potřebami) 

o tužka č. 1 – 1 ks 
o tužka č. 2 – 2 ks 
o pastelky (nejlépe trojboké) 
o nůžky s kulatou špičkou pro praváky či leváky 

 Desky na sešity A4 
 Krabičku na svačinu 
 Ručník  
 Přezůvky  
 Cvičební úbor 

o tepláky, tričko, mikina (šortky) 
o tenisky 
o cvičky nebo čisté tenisky do tělocvičny 

 
Prosíme, aby všechny pomůcky byly podepsané. 
Nekupujte potřeby na výtvarnou výchovu a pracovní vyučování, objednáme je společně 
prostřednictvím školy až v září. 
 
 
V průběhu prvních dnů školního roku se uskuteční schůzka všech rodičů, kde se dozvíte 
všechny další potřebné informace.  
 
Slabikáře už jsou nachystané, 
moc se na naše nové prvňáčky těšíme! 
 
Mgr. Renata Ležáková, tř.uč.  
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Školní družina 
 
Vážení rodiče,   
 
         vaši malí budoucí školáčci mají možnost navštěvovat školní družinu. Žáci první třídy mají   
na školní družinu prioritní nárok a po-té se kapacita školní družiny doplňuje postupně žáky 
dalších ročníků a ve vyšších ročnících se hodnotí další kritéria pro přijetí žáků.  Kapacita školní 
družiny je omezena počtem 30-ti žáků. Více žáků ve školní družině být zapsáno bohužel 
nemůže.  
       Proto Vás velmi prosím, aby jste se již během letních prázdnin rozmysleli a zvážili zda 
vaše dítě bude školní družinu ve školním roce 2022-2023 navštěvovat. Doporučuji vám dceru 
či syna do družiny zapsat a možnost odhlášení je kdykoliv, ale v případě naplnění kapacity 
školní družiny, přihlášení již možné není. 
      Náplň školní družiny během roku naleznete na webových stránkách školy. (Jen pro 
představu, děti si ve školní družině především hrají a mají možnost volby zájmových činnosti, 
vytváří si kamarádské vztahy a učí se sociálním dovednostem…snažíme se trávit, co nejvíce 
času venku na školním hřišti nebo v okolí školy, v zimním období chodíme jednou týdně na 
běžky a během školního roku pořádáme například nocování ve školní družině…) 
         V případě dotazů je možné napsat na email: vaskova@zsspindl.cz  nebo na telefonním 
čísle +420 603 287 560. V případě zájmu o školní družinu obdržíte přihlášku do školní družiny 
v den nástupu vašeho dítěte do ZŠ.   
                                       Přejeme Vám krásné léto a v září se těšíme na vaše školáčky. 
  
                                                      Andrea Vašková a Marie Bulvová, vychovatelky 
 


