
TÝDENNÍ PLÁN  26. 6. – 30. 6. 2017                                 

!!!!Všem dětem přejeme nádherné prázdniny!!!! :-)
PŘEDMĚT UČIVO

ČESKÝ JAZYK  Kontrola a odevzdávání učebnic

ANGLIČTINA  Kontrola a odevzdávání učebnic

MATEMATIKA  Kontrola a odevzdávání učebnic

PRVOUKA  Kontrola a odevzdávání učebnic

Informace pro rodiče:
 Milí rodiče, zdravíme Vás a děkujeme mnohokrát za vaši skvělou spolupráci. :-)
 V pondělí, v úterý a ve čtvrtek končí vyučování po 4. hodině. Pak děti odcházejí na obědy, 

domů nebo do ŠD. Ve středu končí výuka po poslední lekci plavání - opět obědem, odchodem
domů nebo do ŠD. V pátek 30. 6. 2017 končíme v 10:30. Pak děti odcházejí domů nebo do 
ŠD. Jak jste již byli informováni, obědy v tento den nemají děti nahlášeny. Pokud byste 
o oběd měli zájem, je třeba si ho individuálně nahlásit.
Ve všechny uvedené dny výuka začíná normálně - tedy v 8:25.

 Nový školní rok začíná v pondělí 4.9. Do té doby prosíme o doplnění výbavy výtvarných 
kufříků (seznam je zveřejněný na webu školy) a pouzder.

 Sešity si bude každý kupovat sám, seznamy všech tříd budou zveřejněny na školním webu. 
 Během tohoto týdne děti odevzdají klíčky od šatních skříněk a učebnice.

 Přikládám výňatek ze školního ceníku pro případnou úhradu poškozených učebnic - dále 
prosíme, abyste dětem připravili drobné - pro případ platby:

Ceník      č.1 - ceník úhrad za poškození nové učebnice
ošoupaný/ zašpiněný hřbet 10,-

natržený hřbet 20,-
ohnuté rohy na přebalu 20,-

rozlepené / natržené rohy / listy na přebalu 20,-
roztržená / rozlepená/ rozpadlá vazba 30,-

počmáraný přebal  20,-
ohnuté rohy stránek uvnitř učebnice 10,-

1 natržená/ roztržená stránka 5,- 
1 zmuchlaná/ politá či jinak ušpiněných stránka 10,-

1 vytržená přilepená stránka 10,- 
politá či jinak poničená celá učebnice uhrazení nové učebnice

Ceník č.2      -      ceník úhrad za poškození použité učebnice
ošoupaný, ušpiněný, natržený hřbet 5,-natržená stránka 5,-

natržené/ rozlepené listy na přebalu 10,-
roztržená / rozpadlá/ rozlepená  vazba 20,-

1 natržená/ roztržená stránka 5,- 
1 vytržená přilepená stránka 5,- 

1 politá či jinak ušpiněná stránka 5,- (zvyšuje se počtem stran)
politá či jinak ušpiněná nebo poničená celá učebnice min. 50% z ceny učebnice

 

Krásný letní čas Vám i Vašim dětem  přejí paní učitelky
Markéta Šefflová a Romana Srbová. 

https://zsdeblin-login.edookit.net/#

