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Pozvánka 
na schůzku rodičů budoucích prvňáčků 

13. června 2019 od 16,00 hod. 

v Základní škole Campanus 

  
 

Vážení rodiče,  
 
zveme Vás na schůzku rodičů budoucích prvňáčků a vedení ZŠ Campanus, 
která se uskuteční ve čtvrtek 13. června od 16,00 hodin.  
 

Schůzka proběhne v jídelně školy, 2. patro, pavilon A. 
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Program schůzky 
 

Schůzka bude trvat cca 2 hodiny. Jelikož se jedná především o předání 
informací rodičům, není třeba, aby se schůzky účastnily děti. 
 

 

• dozvíte se, do jaké třídy je Vaše dítě vřazeno 
• ujasníte si koncepci a plány školy 
• získáte informace o slavnostním zahájení školního roku  
• dozvíte se, jak bude organizován první školní týden 
• seznámíme Vás s režimem školní družiny 
• dostanete informace od vedení Spolku rodičů při ZŠ Campanus  
• dáme Vám seznam pomůcek pro prvňáky 
• dostanete informace o školní jídelně 
• řekneme Vám, jaké kroužky škola nabízí 
• odpovíme na Vaše dotazy 

 
Během tohoto setkání můžete zaregistrovat dítě do školní družiny a školní 
jídelny, dále budete vyplňovat informace potřebné pro zhotovení čipů 
k vyzvedávání dětí ze školní družiny.  
 
Abychom Vám ušetřili čas a předešli zbytečným komplikacím, budeme již 
na této schůzce vybírat: 

 

• 500,- Kč - záloha na pracovní sešity (doplatek v září) 
• 100,- Kč krát počet družinových čipů. Tyto čipy slouží k vyzvedávání žáka ze 

školní družiny, je vhodné, aby každý, kdo dítě vyzvedává, měl svůj čip (matka, 
otec, babička, …). Prosím, rozmyslete si předem, kolik čipů budete potřebovat.  

• Žádost o vystavení průkazu ISIC Školák (žádost jste obdrželi u zápisu). Kartu 
budou děti využívat pro identifikaci ve školní jídelně a ke kontrole pobytu ve 
škole. Další informace o kartě můžete získat na www.isic.cz.  
K vystavení ISIC karty je dále třeba:  

o foto dítěte, není nutné pořizovat originální průkazovou fotografii, 
použijte mobil či udělejte výřez z nějaké jiné fotografie. Foto posílejte 
elektronicky na adresu olga.hajkova@campanus.cz nejpozději do 21. 6. 
2019. Do předmětu zprávy prosím uvádějte „foto ISIC + jméno dítěte“. 

o 250,- Kč (vybíráme na schůzce)  

Pokud budete mít nějaké dotazy, týkající se nástupu Vašeho dítěte do školy, rádi Vám 
je zodpovíme telefonicky nebo písemně.  
 

Ředitelka školy 
Lenka Derková, tel: 222 366 521, e-mail: lenka.derkova@campanus.cz 
Zástupkyně ředitelky školy  
Barbora Svozilová, tel: 222 366 520, e-mail: barbora.svozilova@campanus.cz 
Kateřina Zítková, tel: 222 366 520. e-mail: katerina.zitkova@campanus.cz 
Radka Řeháčková, tel: 222 366 514, e-mail: radka.rehackova@campanus.cz  
Hospodářky školy 
Monika Vinklerová, tel: 222 366 518, e-mail: monika.vinklerova@campanus.cz 
Hana Povolná, tel: 222 366 517, e-mail: hana.povolna@campanus.cz 
Olga Hájková, tel.: 222 366 517, e-mail: olga.hajkova@campanus.cz 
Vedoucí školní jídelny 
Dana Vondráčková, tel: 222 366 519, 524, e-mail: dana.vondrackova@campanus.cz 
 
 

Mnoho rodičů si klade otázku, co vše mohou udělat pro to, aby byl školní start pro 
jejich děti úspěšný. 

CO RADÍME? 

Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost při výběru školní tašky a penálu. Nekupujte 
dětem tašky zbytečně těžké, nevhodné jsou tašky na kolečkách. Penál pořizujte raději 
menší, není nutné, aby děti měly v penále celé sady pastelek a fixek. Prosím, myslete na to, 
že děti tuto tašku přenášejí několikrát denně do schodů, do družiny, …  
Mluvte se svým dítětem každý den 
Ptejte se, povídejte si o tom, co jste celý den dělali. Čtěte si pohádky před spaním, dávejte si 
hádanky, říkejte vtipy. Každá konverzace pomáhá rozšiřovat slovní zásobu a učit se mluvit 
v celých a postupně i složitějších větách. 
Hrajte početní hry 
Počítejte spolu schody, rostliny v bytě či jiné věci v okolí, nechte dítě navolit telefonní 
číslo, které mu nadiktujete,… 
Podporujte samostatnost a zodpovědnost dítěte 
I nejmenší děti mají mít své povinnosti. Rodiče mnohdy nechtějí čekat, až děti drobné 
úkony dokončí. Raději udělají vše sami. Děti, kterým je svěřena zodpovědnost, 
mají obvykle dobře vyvinuté sebevědomí, což je důležitý předpoklad dalších úspěchů. 
Buďte v klidu  
Pokud Vaše dítě nezvládá vše perfektně, nic se neděje, vše se postupně doučí. V tomto 
období dítě rychle vyzrává. Dejte mu čas.  


