INFORMACE PRO RODIČE PRVŇÁČKŮ
POMŮCKY PRO PRVŇÁČKY










sada 12 pastelek
tlustá tužka
2 tužky č. 1 (dohlížejte, prosím, aby si děti strouhaly tyto pomůcky i v průběhu
školního roku)
gumu na gumování
obal na písmenka
obaly na sešity a učebnice - asi 4 velké a 4 malé, 1 obal na deníček, obal na Slabikář,
obal na Živou abecedu. Počet se může v průběhu roku měnit. Obaly doporučuji spíše
pevnější. Lépe se s nimi dětem manipuluje.
do hodin tělesné výchovy - tričko, kraťasy, tepláky, nejlépe sálovou obuv s bílou
podrážkou. Na podzim budeme chodit ven. Ve dnech, kdy bude TV a bude hezké
počasí, přijdou děti ve sportovní obuvi již z domu.
VŠE BUDE ULOŽENO V DOSTATEČNĚ VELKÉM STAHOVACÍM PYTLÍKU A
ŘÁDNĚ PODEPSANÉ (např. fixem na textil – dá se koupit v papírnictví).
přezůvky (nejlépe uzavřené, ne nazouváky)

PRVNÍ DEN VE ŠKOLE
1. Přivítání ve třídě.
2. Zahájení školního roku v tělocvičně, zakončení v 9:30 – 10:00 hod.
První školní den nejsou svačinky, obědy a v provozu není ani školní družina. Děti dostanou
klíček od šatní skříňky. Vyřídíte si přihlášku do družiny a budete seznámeni s provozním
řádem družiny. Také se přihlásíte na obědy, popř. svačinky. Zaplatíte zálohu na obědový čip
100 Kč. Děti budou ve třídě bez přezutí. Teprve až dostanou klíčky od šatní skříňky, uloží si
přezůvky na další dny. Aktovku si děti vezmou podle vlastní volby.
REŽIM DNE PRVŇÁČKA
První zvonění je v 7:25 hodin. Děti už jsou ve třídě. Dochystávají si věci na výuku, jsou na
svých místech. Podruhé zvoní v 7:30 hodin, kdy začíná výuka.
Velká přestávka začíná v 9:10 hodin. Děti posvačí a mohou jít do tělocvičny. Nepřevlékají se
ani se nemusí přezouvat, pokud nemají nazouváky. První zvonění po velké přestávce je v 9:25
hodin, děti už jsou ve třídě, dochystávají si věci na výuku a jsou na svých místech.
Podruhé zvoní v 9:30 hod, kdy pokračuje další výuka. Pokud děti mají zaplacené svačinky,
svačí v jídelně. Zbytek jídla si mohou odnést ve vlastním sáčku či krabičce.
DŮLEŽITÉ INFORMACE
Omluva z výuky
Pokud víte, že dítě bude chybět, omluvíte ho dopředu. Náhlé nepřítomnosti omlouvejte ještě
tentýž den telefonicky a dodatečně napsáním omluvenky do žákovské knížky.
Jeden plánovaný den absence omlouvá třídní učitel, víc plánovaných dní omlouvá ředitelka
školy.

Stravování
Od úterý do čtvrtka máme výběr ze dvou jídel. Oběd je možné navolit na terminálu ve školní
jídelně nebo také přes webové stránky školy (záložka Aktuality – Jídelníček). Přístup do
webové aplikace dostanete od vedoucí školní jídelny. Za výběr jídla zodpovídají rodiče.
Odhlašování obědů je možné také přes školní webové stránky.
Pokud je v některých případech potřeba odhlásit celou třídu, odhlašuje obědy třídní učitelka.
Pokud však oběd budete chtít, musíte si ho den dopředu přihlásit. Ceny svačinek a obědů
najdete na webových stránkách školy.
Družina
Úhradu a další informace o družině najdete na webových stránkách školy.
Patronát
V naší škole je tradicí, že žáci deváté třídy mají patronát nad prvňáky. Pomáhají jim první dny
ve škole v jídelně, ukážou jim prostory školy atd.
Ovoce a mléko do škol
Naše škola je zapojena do obou projektů. Pokud dítě potraviny nesní ve škole, je dobré, aby
mělo připravený sáček nebo krabičku.

