Informace pro rodiče žáků 1. tříd o organizaci začátku školního roku 2019/2020
Školní rok začne v pondělí 2. září 2019.
V tento slavnostní den přijdou žáci 1. ročníku do školy se svými rodiči na 8 hodin 30 minut,
bez aktovek a bez přezůvek.
Na šatních skříňkách budou umístěny seznamy žáků s rozdělením do tříd.
Tam si děti přebere paní učitelka a odejde s nimi do třídy.
Rodiče mohou žáky doprovodit, děti si ve třídě usadit, vyfotit, třídu si prohlédnout.
Potom rodiče odejdou do pavilonu školní družiny, kde si mohou vyzvednout přihlášku a
kde budou o školní družině informováni.
Žáci zůstanou s paní učitelkou ve třídě přibližně do 9 hodin a 30 minut. Následně odejdou
do šaten, kde si je vyzvednou rodiče.
Pokud by dítě tento první den mělo již zůstat ve školní družině, rodiče to oznámí paní
vychovatelce i paní učitelce.
Bude-li dítě první školní den, 2. září 2019 nemocné, je třeba, aby ho rodiče osobně nebo
telefonicky omluvili. Telefonní číslo do školy je 461 318 291 nebo 461 318 292.
Od úterý 3. září do pátku 6. září budou mít žáci vyučování do 11 hodin, potom odejdou
s paní učitelkou i vychovatelkou na oběd a následně do družiny.
Nebude-li žák navštěvovat školní družinu, vyzvednou si ho rodiče v tuto dobu.
Další týden budou mít žáci vyučování do 11.45 hodin, na oběd půjdou s paní vychovatelkou.
Od pondělí 16. září se bude vyučovat podle rozvrhu.
Nebude-li žák chodit na oběd, rodiče si ho vyzvednou po vyučování v šatně.
Vpondělí 2. září v 16 hodin se budou pro rodiče žáků ve všech prvních třídách konat třídní
schůzky. Zde se rodiče dozví další důležité informace. Na schůzky rodiče srdečně zveme a
prosíme, aby si donesli psací potřeby.
Všem rodičům přejeme, aby i přes náročnost změn v denním režimu prožívali se svými
prvňáčky co nejpohodovější vstup do období školní docházky.
Třídní učitelky 1. ročníku

Co nachystat prvňáčkovi do školy:
Aktovku s pevnými zády - dostatečně velkou, aby se do ní vešly složky
formátu A4
Přezůvky - s pevnou patou (ne pantofle)
Pytlík na cvičební úbor (kraťasy, tričko, tepláky nebo elasťáky, bundu na ven,
obuv do tělocvičny, obuv na hřiště, švihadlo)
Pouzdro – s přihrádkami na dvě tužky číslo 2 a pastelky (6 barev – nejlepší
jsou trojhranné s jasnými barvami nebo pastelky s vysunovacími tuhami, které
se dají dokoupit),
Ořezávátko, gumu.
Hrníček na pití (plastový)
5 složek s drukem nebo s gumou (formát A4)
Zásobník na písmena bez číslic (pevné desky formátu A4)
Klíčenka na krk na zavěšení čipu a klíče od skříňky
Informace k pomůckám na výtvarnou výchovu a k plavání dostanete na první
schůzce 2. září.
Již od úterý 3. září budou děti nosit v aktovce pouzdro s tužkami a pastelkami,
svačinu, hrníček na pití, přezůvky, klíčenku, složky.
Nezapomenout všechny věci (i boty, které budou děti nosit do školy), podepsat
příjmením (prosíme čitelně a velkými písmeny).

