INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ
Organizace 1. dne školního roku
- nový školní rok začíná v úterý 1. září 2020
- budou 3 první třídy
- první den – děti s rodiči přicházejí hlavním vchodem, další dny postranními vchody, pavilon D
(školní družina), vchod z Erbenovy ulice
- první den budou děti ve škole zůstávat 1 vyučovací hodinu, po zahájení setkání rodičů ve školní
jídelně – informace o školní družině, zápisový lístek s informacemi o odchodech dítěte apod.
- další dny – budou mít děti „rozjížděcí rozvrh“
2. den
středa 2. září
2 hodiny (konec vyučování 9.40 hodin)
3. den
čtvrtek 3. září
3 hodiny (10.45 hodin)
4. den
pátek 4. září
4 hodiny podle rozvrhu (11.40 hodin)
Školní družina
- bude v provozu již od prvního dne školy
- ŠD je pro děti 1. – 3. tříd (do naplnění kapacity)
- žáci budou do ŠD přijímáni na základě stanovených kritérií pro přijímání, zveřejněna na
webových stránkách školy v sekci -> Školní družina
- přihlášku bylo možné podat nejpozději 12. června 2020 (týká se všech přihlášek, které podávají
i budoucí 2. a 3. třídy), o přijetí žáků do školní družiny pro školní rok 2020/2021 bude
rozhodnuto nejpozději 26. 6. 2020
- provoz ŠD 6.00 – 17.00 hodin
- ranní ŠD – od 6.00 – 7.40 hodin, děti se scházejí do 7.15 hodin
- odpoledne je možné si děti vyzvedávat po obědě do 13.00 hodin, od 15.00 hodin kdykoliv do
17.00 hodin
- poplatek za ŠD činí 300,-Kč za žáka za každý započatý měsíc, platí se pololetně, nejlépe za celý
rok
Nabídka zájmových kroužků
- nabídku kroužku budeme aktualizovat na konci srpna, zájmová činnost je většinou zahájena od
2. nebo 3. týdne v září (přihlášky převážně elektronicky)
- všechny informace budou zveřejněny na webových stránkách a budou vyvěšeny ve vestibulu
školy
- činnost probíhá převážně ve školním klubu, pavilon C nebo ve třídách
např.
Kokrháček (Sborový zpěv) – 1x týdně, soustředění
logopedická cvičení Hrátky s jazykem – nenahrazuje logopedii vedenou klinickým logopedem
(specialistou)
Štěteček (výtvarný kroužek)
pohybové hry pro žáky 1. – 3. třídy – v rámci projektu Sportuj ve škole
kroužky mimoškolních subjektů podle aktuální nabídky
Hip Hop, Veselá věda, Věda nás baví, ICT kroužek, Musictime – hra na hudební nástroj (flétna,
kytara, klavír)

Školní jídelna (stravování zajišťuje firma GASTRON)

-

-

přihlášení dětí ke stravování bude možné poslední týden v srpnu – od středy 26. srpna 2020
v době 8 – 14 hodin (vedoucí stravování paní Halaburková), předem je možné si stáhnout a
vyplnit přihlášku ke stravování
www.gastron.cz
cena oběda pro děti 1. tříd je 27,-Kč, cena čipu 60,- Kč (čip se nevrací)
v září platba v hotovosti, dále trvalý příkaz, přinést si číslo účtu
při přihlašování mít vše řádně vyplněné, připravené (číslo účtu, hotovost na 1. měsíc)
vchod do školní jídelny z Erbenovy ulice (přes rampu)
možnost výběru z nabídky a objednávání přes internet
v den nemoci si oběd mohou rodiče vyzvednout, na další dny je nutné obědy ODHLÁSIT (vždy do
14.00 hodin předchozí den)

Pomůcky pro 1. třídu
-

kufřík (délka 35 – 40 cm), do něj igelitový ubrus (90 x 80 cm), staré větší triko nebo košili, 2
hadříky, kelímek na vodu
malá krabička na voskovky (voskovky děti dostanou)
věci na tělesnou výchovu: tričko s krátkým rukávem, kraťasy, tepláky, mikinu, sálová obuv
(zpevněný kotník, neklouzavá podrážka), vše v plátěném pytli
věci na plavání: plavky, ručník, čepice, mýdlo, dívky gumička na vlasy, vše v igelitové tašce
bačkory v plátěném nebo síťovaném sáčku
vybavení penálu: alespoň 12 silných pastelek (syté barvy), 3 ořezané tužky č. 2 (HB), guma,
ořezávátko, nůžky, malé tyčinkové lepidlo
1x tekuté mýdlo, 1 balení papírových kapesníků (100 ks), ručník s poutkem

Všechny věci je třeba mít stále podepsané.

