
Vážení rodičia, 
zároveň Vás prosíme, aby ste k preberaniu rozhodnutí o prijatí žiaka 
do 1. ročníka ZŠ priniesli sumu 40,00 €. 
 
Z uvedenej sumy škola žiakom zabezpečí rovnaké školské potreby: 

 súpravu zošitov k šlabikáru, 

 súprava predpisových písaniek na písanie, 

 zošity na jednotlivé predmety, 

 pracovné zošity ma Matematiku (3-dielna súprava), 

 výkresy, farebný papier, 

 mesačné predplatné detského časopisu. 
 
Použité finančné prostriedky budú vyúčtované na triednom ZRŠ. 
 
V prípade, že dieťa do školy z akéhokoľvek dôvodu nenastúpi, budú 
rodičovi vrátené vopred objednané školské pomôcky a finančný 
rozdiel, ktorý zaplatil pri zápise. 
 
Zároveň Vám ponúkame DOBROVOĽNÚ možnosť objednania si 
nasledovných Balíčkov pre prváka: 
 
BALÍČEK PRE PRVÁKA 1 BALÍČEK PRE PRVÁKA 2 
- temperové farby (10 ks),  - pero STABILO EASY original roller, 
- vodové farby (12 farieb),  - náplne (3 ks), 
- čierny uhlík (6 ks),   - ceruzka STABILO EASY START 
- tuš - čierny,    (Pero aj ceruzka budú objednané podľa 
- plastelína (10 farieb),  toho, či dieťa píše pravou alebo ľavou 

- maliarska paleta,   rukou.) 
- súprava štetcov (4 ks ploché), 
- súprava štetcov (4 ks guľaté)      . 
Cena: 19,00 €    Cena: 12,00 € 
 
Záujem o balíčky nahlásite a uvedenú sumu zaplatíte pri prevzatí 
rozhodnutia o prijatí žiaka do 1. ročníka ZŠ poverenému 
pedagogickému zamestnancovi školy. 
 
 
 

Školské potreby zabezpečené rodičom, potrebné pre žiaka 1. triedy 
(vrátane pomôcok zahrnutých v Balíčku pre prváka 1): 

 plátenné vrecká na prezuvky a na úbor telesnej výchovy, 

 pevné prezuvky, 

 obaly na zošity a učebnice, 

 úbor na telesnú výchovu – tepláková súprava, ponožky, biele 
tričko s krátkym rukávom, cvičky do gymnastickej učebne, 
tenisky na ihrisko. 

 školskú tašku, peračník – mäkké ceruzy, perá, pravítko 20 cm, 
guma, 

 pomôcky na výtvarnú výchovu - zásterka (vhodnejšie je staršie 
tričko s dlhým rukávom alebo košeľa), škatuľa na všetky 
výtvarné pomôcky, nádoba na vodu, lep - tyčinka, nožnice, 
temperové farby (12 ks), vodové farby (12 farieb), voskové 
pastelky (12 ks), tuš - čierny, plastelína (10 farieb), čierny uhlík 
(6 ks), súprava štetcov (3 - 4 ks ploché), súprava štetcov (3 - 4 
ks guľaté). 


