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Všichni letošní prvňáčci na Vyso-
čině obdrželi ve čtvrtek 1. září dárek 
od Kraje Vysočina.

Je jím startovací kufřík s výbavou 
pro bezpečné cesty do školy i do 
přírody. „Stejně jako v předchozích 
letech v něm najdou malí školáci mimo 
jiné také základní výbavu bezpečnost-
ních pomůcek včetně cyklolékárnič-
ky a refl exní vesty,“ říká krajská radní 
pro oblast školství, mládeže a sportu 
Jana Fialová.

Vedle výukových pexes nabídly 
kufříky i řadu originálních tiskovin a 
pracovních listů, třeba pro environ-
mentální nebo výtvarnou výchovu. 
Do prvních tříd na Vysočině v letoš-
ním školním roce nastoupilo více 
než pět tisíc žáků.

 Praktický kufřík obsahuje také 
zdravé dobroty a čaj, který byl 
vyroben rodiči dětí v Jemnici, ale i 
pozvánky a volné vstupenky za zába-
vou a sportem nejen na Vysočině. 

Jak také radní Jana Fialová dodává, 
při letošní debatě o obsahu kufříků 
byly refl ektovány především návrhy 
učitelů, kteří spíše než obvyklé škol-
ní pomůcky, upřednostňovali růz-
né bezpečnostní prvky určené pro 
nejmenší děti. „Cesta do školy je pro 
malé školáky plná nových dojmů a čas-
to zapomínají na základní pravidla 
bezpečnosti silničního provozu. Pokud 
rodiče využijí v praxi alespoň část z 
námi nabízených bezpečnostních prv-
ků, jistě se to příznivě odrazí na vidi-

Jak je to 
s prázdninami 

v novém 
školním roce

Ve školním roce 2016/2017 při-
padnou podzimní prázdniny na 
středu 26. a čtvrtek 27. října 2016. 
Vánoční prázdniny začínají v 
pátek 23. prosince 2016 a žáci se 
vrátí do školy opět v úterý 3. ledna 
2017. 

Pololetní vysvědčení se bude roz-
dávat v úterý 31. ledna 2017 a jed-
nodenní pololetní prázdniny při-
padnou na pátek 3. února 2017. 

Jarní prázdniny v délce jednoho 
týdne proběhnou v Kraji Vysočina 
od 20. do 26. února 2017. 

Velikonoční prázdniny budou 
ve čtvrtek 13. a pátek 14. dubna 
2017.

Školní vyučování skončí v pátek 
30. června 2017 a hlavní prázdni-
ny potrvají od soboty 1. července 
do pátku 1. září 2017.

Školní rok 2017/2018 začne v 
pondělí 4. září 2017. Ale to je ještě 
hodně a hodně daleko.  -red-

KRA JSKÝ kufřík pro prvňáčky skrývá spoustu užitečných věcí. 
 Foto: archiv Kraj vysočina

Kufřík pro prvňáčky už má tradici

telnosti jejich dětí,“ dodává náměstek 
hejtmana pro oblast dopravy Libor 
Joukl.

Projekt Bezpečně do školy i do pří-
rody doprovází vysočinské prvňáč-
ky do škol už čtvrtým rokem. Kraj 
Vysočina byl prvním regionem, kte-
rý projet kufříků odstartoval.

Zajímavostí je, že část bezpečných 

Obalíme všechny knihy a učebnice. Obalovací stroj jediný na Vysočině. 
Batohy + penály levněji než internet. Papír-hračky pod nemocnicí, Nové 
Město na Moravě.

kufříků bude také rozdělena mezi 
prvňáčky ve vybrané základní škole 
partnerského regionu Zakarpatské 
oblasti Ukrajiny.  -red-


