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V Olomouci dne 10. 6. 2022 
 

 
Vážení rodiče budoucích prvňáčků, 
 
pokud se nebudete moci zúčastnit schůzky, na které rodičům sdělujeme všechny potřebné 
informace související se zahájením školního roku, poskytneme Vám informace touto cestou. 
 
 
První školní den 

• První třídy jsou umístěny v Budově K (budova „u rybníčku“). Příchod je možný v době od 7:40 
do 7:55. Ve vstupní hale budou vyvěšeny seznamy žáků dle rozdělení do jednotlivých tříd. 
Děti si přinesou prázdnou aktovku. Pokud nebudou zůstávat ve školní družině, nemusí mít 
přezůvky. 

• 8:00 – 8:15 přivítání dětí třídní učitelkou ve třídách (rodiče se mohou také zúčastnit)  

• 8:15 – 8:40 první třídní schůzka s třídní učitelkou (děti v této době pohlídají vychovatelky 
školní družiny). Na schůzce se zákonní zástupci seznámí s třídní učitelkou svých dětí a obdrží 
informace týkající se vzdělávání dětí a provozu školy. Po ukončení schůzky budou děti 
předány rodičům, nebo mohou zůstat ve školní družině. Pokud budou děti zůstávat ve školní 
družině, bylo by dobré je přihlásit v posledním srpnovém týdnu ke stravování ve školní 
jídelně (viz níže) a zajistit jim na tento den oběd, nebo je vybavit větší svačinou. Děti 
zůstávající ve školní družině si přinesou kromě aktovky i přezůvky. Výdej obědů bude první 
školní den probíhat v době od 10:00. 

 
 
Školní družina (ŠD) 

• Přihlášení dítěte do školní družiny bude probíhat v době od 7:40 do 9:00 ve vstupní hale 
Budovy K („u rybníčku“) formou vyplnění zápisního lístku. Závazný zájem o školní družinu 
nám však prosím nahlaste už do 22. 6. 2022 prostřednictvím emailu: prochazkova@zs-
stupkova.cz.  

• Školní družina je v provozu od 6:00 do 7:30 a od 11:40 do 17:00. 

• Do ranní družiny přicházejí děti v čase od 6:00 do 7:30. Ranní družina je umístěna v přízemí 
Budovy K („u rybníčku“). U vstupu do budovy si dítě převezme službu konající pedagog. 

• Činnost jednotlivých oddělení ŠD (1 oddělení = ca. 25 dětí) probíhá v čase od 11:40 do 15:30. 
Po tuto dobu jsou děti v rámci ŠD ve svých třídách. V 15: 30 jsou děti sloučeny s dětmi z 2. – 
4. ročníku (neboť většina prvňáčků odchází domů právě kolem 15:30). Provoz ŠD končí 
v 17:00. 

• Rozdělení dětí do jednotlivých oddělení, jméno vychovatelky a umístění oddělení ŠD Vám 
sdělí třídní učitelka na první třídní schůzce 1. září. 

• Úplata za ŠD je v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb. stanovena na 100,- Kč měsíčně a je 
hrazena ve dvou splátkách během školního roku. Podrobné informace o platbě obdržíte 
v prvním školním týdnu. 
 



 

 

Školní jídelna 

• Přihlásit dítě ke stravování je nutné prostřednictvím on-line formuláře, který najdete 
na webových stránkách školy v oddílu „Informace o škole“ (https://zsstupkova.cz/skolni-
jidelna/) nebo v oddílu „Dokumenty“ (https://zsstupkova.cz/dokumenty/) 

• Pokud bude dítě mít zájem o obědy již v prvním zářijovém týdnu (čtvrtek a pátek), je nutné 
odeslat výše zmíněný on-line formulář do 5. 8. 2022. Na Vámi uvedený mail Vám budou 
zaslány přihlašovací údaje pro objednávání stravy (probíhá přes web: www.strava.cz). 
V půlce srpna proběhne první inkaso za stravné (zálohová platba na září) a po jeho 
provedení si budete moci objednat obědy na první zářijové dny, a to prostřednictvím 
internetové stránky www.strava.cz 

• Zákonný zástupce uhradí první školní den třídní učitelce zálohu za čip ve výši 40,- Kč. Čip 
slouží k vyzvedávání stravy ve školní jídelně, od 3. ročníku pak k otevírání vstupních dveří 
školy a k evidenci docházky. Pokud je dítě přihlášeno do školní družiny, o čipy se dětem 
stará vychovatelka ŠD (každý den je rozdá dětem před stravováním, a poté je opět vysbírá 
a uschová do dalšího dne). 

 
 
Školní pomůcky 

• Každé dítě dostane od školy učební pomůcky, kromě toho Vás však prosíme o zakoupení 
dalších níže uvedených pomůcek a výtvarných potřeb: 

• složka na písmena 

• průhledné složky popisovatelné tužkou (fólie) – formát A4 (2 ks), A5 (2 ks) 

• tužky č. 1 a č. 2 (po 2 ks) 

• měkká guma 

• strouhátko 

• malé pravítko 15 cm 

• plnicí pero (2 ks) 

• hadřík na utírání pera 

• papírové hodiny 

• pouzdro 

• dřevěné pastelky (12 barev), voskovky (12 barev) 

• vodové barvy (doporučujeme Koh-i-noor) 

• štětec kulatý č. 8, plochý č. 12 

• modelovací hmota 

• lepidlo velké, tuhé (doporučujeme Kores) 

• hadřík do VV 

• kelímek na vodu 

• igelitový ubrus na lavici 

• nůžky 

• papuče + pytlík na papuče 

• látkový pytlík (látková taška) na cvičební úbor 

• cvičební úbor: tričko, tepláky, cvičky nebo botasky (bílá podrážka) 

• látkový ubrousek pod svačinu 

                    Na zakoupení látkového kapsáře (slouží k uložení výtvarných pomůcek, je přivázán pod  

                    lavicí) se dohodneme v září – zakoupí třídní učitelka hromadně. 

                    Případné nejasnosti ohledně pomůcek vyřešíme na první třídní schůzce v září. 

https://zsstupkova.cz/skolni-jidelna/
https://zsstupkova.cz/skolni-jidelna/
https://zsstupkova.cz/dokumenty/


 

 

Těšíme se na setkání s Vámi i Vašimi dětmi 1. září! 
 
Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte mne kontaktovat. 
 
Mgr. Jana Procházková 
zástupkyně ředitele pro 1. stupeň školy 
prochazkova@zs-stupkova.cz 
581 111 202 


