
 

 

Vážení zákonní zástupci budoucích prvňáčků, 

5. 6. 2019 se konala společná třídní schůzka ve školní jídelně naší školy. 

Uvádíme některé důležité informace: 

Výuka v prvním týdnu 

- 2. 9. 2019 zahájení školního roku, sraz v 8:00 hodin ve školní jídelně (není třeba aktovka) 

- 3. 9. 2019 do 9:00 hodin 

- 4. 9. 2019 do 10:00 hodin 

- 5. 9. 2019 do 11:00 hodin 

- 6. 9. 2019 do 11:40 hodin 

- od 2. týdne vyučování podle rozvrhu 

Po skončení vyučování třídní učitelky předají vychovatelce ŠD děti, které jdou 

do ŠD. Děti, které odcházejí s rodiči domů, předají třídní učitelky zákonným 

zástupcům ve vestibulu – nedožadujte se, prosím, vstupu do budovy. 

Provoz školní družiny začíná 3. září 2019  

- ranní družina od 6:30 hodin do 7:40 hodin 

- odpolední družina po skončení vyučování nejpozději do 16:30 hodin 

- od 14:00 do 15:00 hodin – řízená činnost, děti se nevyzvedávají 

- platba za ŠD : 150,- Kč za měsíc -  možno platit pololetně  750,- Kč do 20.9.2019 nebo na celý 

rok 1 500,- Kč, rovněž do 20.9.2019 

- dítě, které navštěvuje ŠD, musí mít zaplacené obědy 

- při vyzvedávání obědů je třeba zakoupit čip nebo ISIC kartu 

ISIC kartu si můžete objednat v sekretariátu školy do konce června 2019 – je 

třeba vyplnit žádost, zaslat foto a zaplatit částku 250,- Kč. 

Výuka – metody 

Čtení  -  analyticko-syntetická metoda (čtení po slabikách) 

Psaní – klasické psací písmo 

Matematika  - klasická matematika 



Naše paní učitelky reagují na potřeby žáků, tzn. mohou v matematice využívat 

i prvky Hejného metody, ve čtení u některých žáků i metodu genetickou. Vždy 

záleží na konkrétním případu. 

 

 

Pomůcky, které hradí škola 

- Voskové pastely  ( 12 kusů )  1 kus    

- Sešit  511    2 kusy    

- Sešit  513    2 kusy    

- Školní papírové hodiny   1 kus    

- Školní písmena a číslice   1 kus  

- Pořadač – box zkosený   1 kus 

- Lepící tyčinka Herkules   1 kus   

- Folie A4 – pro psaní tužkou  1 kus 

- Tužka č. 2 – trojboká   1 kus    

- Tuš černá    1 kus    

- Stírací tabulka A4 + fix   1 kus  

- Barevné papíry A4   8 kusů 

- Čtvrtka A4    30 kusů 

- Čtvrtka A3    6 kusů  

Seznam pomůcek pro jednotlivé třídy, hesla do Bakalářů a další informace 

týkající se školního roku 2019/2020  obdržíte od třídních učitelek na společné 

třídní schůzce, která se bude konat 

4. září 2019 od 16:30 do 18:00 hodin v kmenové třídě. 

 

Užijte si s dětmi hezké prázdniny.  

Těšíme se na setkání 2. září 2019. 


