Základní škola Oslavany, okres Brno-venkov
Hlavní 43, 664 12 OSLAVANY
Seznam školních potřeb a pomůcek pro žáky 1. ročníku – školní rok 2019/2020:
1. Od školy dostanou děti zdarma následující balíček školních potřeb:







voskovky 12 barev
Progresso 6 barev
vodové barvy velké
štětec kulatý č. 6
štětec kulatý č. 10

12 Kč
46 Kč
35 Kč
8 Kč
12 Kč







štětec plochý 8
štětec plochý 12
plastelína 10 barev
tužka trojhranná silná
tabulka A4 + fix

10 Kč
12 Kč
19 Kč
5 Kč
41 Kč

Hodnota balíčku celkem: 200 Kč
2. Sešity a výkresy – 1. ročník:
typ
sešitu/výkresu

počet

cena za 1 ks

cena celkem

440
5110
511
513
524

1
1
5
5
2

13,00
4,00
4,00
4,00
4,00

13,4,20,20,8,-

výkres A4
výkres A3
náčrtník A4
náčrtník A3
barevný A4

30
20
20
10
10
celkem Kč

1,00
2,00
0,60
1,20
0,60

30,40,12,12,6,165,-

Uvedené sešity a výkresy jsme Vám schopni zajistit za cenu 165 Kč (zaplatíte třídní učitelce v září 2019).
Pokud si chcete zajistit sami, berte prosím výše uvedený seznam pouze jako soupis všech potřebných
sešitů a výkresů.
3. Seznam potřeb do 1. třídy, které je potřeba zajistit ze strany rodičů:
- nůžky (které stříhají i látku)
- lepidlo v tyčince (21 g)
- cvičební úbor (tričko, tepláky, cvičky nebo tenisky pokud možno se světlou podrážkou)
- pracovní oblečení do výtvarné výchovy a praktických činností (např. staré tričko, zástěra)
- přezůvky
- 1 látkový sáček na úbor
- deníček
- kufřík na výtvarné potřeby
Tyto potřeby prosím vhodně označte jménem.
4. Zahájení školního roku
Školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí 2. 9. 2019 v 8:00 hodin na přístupových cestách k budově
2. stupně. Žáci 1. tříd si s sebou vezmou aktovky.
5. Kontakty:
Základní škola Oslavany, okres Brno-venkov, Hlavní 43, 664 12 Oslavany, telefon: 546 423 224
e-mail: zsoslavany@seznam.cz
web: http://zs-oslavany.selfnet.cz
6. Školní jídelna:
telefon: 546 425 133
V posledním prázdninovém týdnu ve dnech 26. 8. až 30. 8. 2019 v době od 7 do 14 hodin lze přihlásit dítě
ke stravování a bude se vybírat stravné v hotovosti, doporučujeme však využít platbu převodem na běžný
účet školy. Bližší informace u vedoucí školní jídelny paní Krontorádové.

