
Základní škola Jablonec nad Nisou – Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace 

 

Informace pro rodiče žáků nastupujících do prvních tříd 
 

Vážení rodiče,  

 

aby byl Váš nástup do školy co nejsnazší, přináším základní informace. 

 

1, příprava dítěte 

Před nástupem do školy by se mělo dítě umět samostatně obléknout, svléknout, přezout, obout, zavázat 

si tkaničku u bot, umýt se, učesat, používat kapesník a obsloužit se samo na WC. Dále by mělo znát 

nejkratší a nejbezpečnější cestu do školy, včetně chování na silničním přechodu. 

 

Tomu všemu je učte doma postupně a systematicky.  

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky vydalo podrobný přehled, co všechno by 

dítě v předškolním věku mělo zvládnout. Naše školní psycholožka z materiálu MŠMT vybrala to 

nejdůležitější. Oba dokumenty posílám v příloze (Příloha 1 - Desatero pro rodiče předškoláků od MŠMT  

a Příloha 2 - Doporučení školního psychologa). 

 

2, pomůcky pro žáky 
Po zkušenostech z minulých let Vás žádáme o zajištění věcí, které bude Vaše dítě od 1. třídy potřebovat, 

dle přiloženého seznamu (Příloha 3 - Pomůcky pro žáky). 

 

3, organizace začátku školního roku 
31. 8. v odpoledních hodinách zveřejníme na webu školy a na hlavním vstupu do školy rozdělení 

žáků  konkrétních prvních tříd. 

1. 9. proběhne od 8:00 do cca 9:40 slavnostní zahájení školního roku. Rodiče se zde dozví informace 

od vedení školy, třídních vyučujících a vychovatelek ŠD. Tento den se prvňáčci (ani jejich rodiče) 

ve škole nepřezouvají.  

2. 9. si prvňáčci přinesou do školy látkový sáček na bačkory (k zavěšení ve školní šatně) a bačkory 

na přezutí. 

Od 2. 9. do 3. 9. budou mít prvňáčci „výuku“ od 8:00 do 10:45. Potom přihlášení prvňáčci odchází 

na oběd do školní jídelny a poté do školní družiny. 

Na začátku září proběhne fotografování. Datum upřesníme. 

Od 6. 9. bude probíhat výuka podle stanoveného rozvrhu. 

8. 9. od 16:30 předpokládáme třídní schůzky pro rodiče 1. tříd.  

 

  



4, školní jídelna (ŠJ) 

Podrobné informace o naší školní jídelně jsou zveřejněny na webu školy. 

Přihlášku ke stravování naleznete v příloze (Příloha 4 - Přihláška ke stravování), na webu školy nebo je 

k vyzvednutí v kanceláři ŠJ. 

Vyplněné přihlášky je možné odevzdat a čipy je možné koupit v kanceláři ŠJ v následujících termínech: 

29. a 30. 6. od 8:00 do 11:00 

23. - 31. 8. od 8:00 do 11:00 

1. a 2. 9. od 8:00 do 11:00 (v tomto termínu se tvoří nejdelší fronty zájemců!) 

 

5, školní družina (ŠD) 
Pokud máte zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo školní družinu, vyplňte přihlášku  

(Příloha 5 - Žádost o přijetí do školní družiny) a do školy doručte jedním z následujících způsobů:  

1. osobním podáním 1. 9. do 11.00 hodin třídnímu učiteli nebo vychovatelce ŠD 

2. osobním podáním v týdnu od 25. 8. do 31. 8. v zalepené obálce do schránky školy (poštovní schránka 

je umístěna v prostoru hlavního vchodu a bude přístupná každý pracovní den od 7:00 do 15:00) 

3. zasláním poštou do 31. 8. na adresu: Základní škola, Mozartova 24, Jablonec nad Nisou, 466 04  

4. zasláním do datové schránky školy do 31. 8.: ykcmmwk (může být odesláno pouze z datové schránky 

fyzické osoby; nikoliv z datové schránky společnosti)  

5. zasláním e-mailem do 31. 8. s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) 

na e-mail: marcela.vanickova@zsmozartova.cz  

Později přijaté žádosti budou automaticky zařazeny do pořadníku náhradníků. 

 

První školní den se Vám bude věnovat vychovatelka ŠD, která Vám sdělí důležité informace a zodpoví 

Vaše dotazy. První školní den není ŠD otevřena pro žáky prvních tříd. 

 

Vzhledem k věku budou všechny včas odevzdané žádosti prvňáčků přijaty. Následně bude potřeba pod 

variabilním symbolem určeným v září uhradit úplatu za ŠD do stanoveného data na účet školy. V případě 

včasného nezaplacení ztratí žák nárok na místo v ŠD.  

 

6, kontakty 
kancelář školy: Evelyn Smutná, 483 737 920, 731 449 106, evelyn.smutna@zsmozartova.cz 

vedoucí ŠJ: Iva Sklenářová, 728 689 097, jidelna@zsmozartova.cz 

zástupce ředitele pro 1. stupeň: Mgr. Michal Polman, 483 737 922, michal.polman@zsmozartova.cz 

vedoucí vychovatelka ŠD: Marcela Vaníčková, 777 461 636, marcela.vanickova@zsmozartova.cz 

 

 
Mgr. Karel Opočenský 
ředitel 
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