
Základní škola Čebín 

                       
 

  Pro rodiče budoucích prvňáčků 
 

 

 
 
Naše škola pro žáky nabízí: 

 
 

• výuku podle ŠVP „Základní škola“ 

• výuku v přírodě   

• nepovinný předmět náboženství 

• zájmové kroužky 

 

 
 
Škola pro žáka prvního ročníku zajistí: 
 

 

•     učebnice, sešity  

•     výtvarné potřeby  

•     číslice, čtecí koberec, mazací tabulka 

 
 
 
Do školy bude Vaše dítě potřebovat:  
 

• aktovku na záda a složku na sešity A 4 

• pouzdro, v něm tužky č. 1,2, sadu trojhranných pastelek,  

nůžky, guma, ořezávátko, lepidlo - nejlépe KORES 

• složka na výkresy A3 

• do VV – plastelína, černý tenký fix, štětce kulaté 2 ks, 

ploché 2 ks, igelitový ubrus na lavici, papírové kapesníčky, 

staré triko, kelímek na vodu, špejle, lepidlo, nůžky 

• přezůvky s plnou patou do třídy  

• plátěný sáček na přezůvky 

• batůžek na sportovní oblečení do TV 

 
Školní družina: 

 

• Jablíčkobraní – podzimní oslava se soutěžemi  

• Vánoční galerie u rybníka 

• Masopustní karneval 

• Ponožkový den 

• Vynášení Morany 

• Účast na výtvarných soutěžích 

• Pravidelný pobyt na školní zahradě, v přírodě  



 

Kroužky: 

 

•     Angličtina 

•     Keramika 

•     Zumba 

•     Sportovky 

•     ZUŠ 

 

  

  

 
Školní a mimoškolní činnost: 
 
 

⚫ sběr šípků, pomerančové kůry, bylin pro léčivé účely firmy Leros 
⚫ kulturní vystoupení k památným, významným dnům 
⚫ dodržování lidových tradic a zvyků  
⚫ besedy, výukové programy, návštěva divadla, knihovna 
⚫ matematické olympiády, sportovní, výtvarné, literární soutěže 
⚫ projektové dny 
⚫ plavecký, lyžařský výcvik, bruslení 

 
 

 
Třídy: 
 

Třídy ŠD 

0.      třída - Sluníčka 0. oddělení – žluté  

I. A    třída I. oddělení – fialové 

I. B    třída II. oddělení – červené 

II. A   třída III. oddělení – modré 

II. B   třída IV. oddělení – zelené 

III.     třída  

IV.     třída  

V.      třída  

  

 

 

 
Kontakty na školu 
 

Škola reditelka@zscebin.cz, 775 729 180 

 zastupkyne@zscebin.cz, 776 685 308 

Školní družina sdcebin@seznam.cz, 737 611 197 

Školní jídelna skolnijidelnacebin@seznam.cz, 736 669 354 

 

 

Přeji všem příjemný a pohodový nový školní rok 2022/2023. 
 

Alena Skácelová, ředitelka školy 
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