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ČESKÝ
JAZYK

Adaptační kurz

ANGLICKÝ
JAZYK

Adaptační kurz

MATEMATIKA Adaptační kurz

NÁŠ SVĚT Adaptační kurz

INFORMACE
PRO RODIČE

Milí rodiče,

školní rok zahájíme 4. 9. 2017 v 8:30 v naší nové třídě, která se nachází ve druhém patře naproti schodišti (loňská 6. třída). Místnost 
byla přes prázdniny částečně zrekonstruována, aby co nejvíce vyhovovala dětem a výuce. Změnilo se především rozvržení učitelského
stolu (dříve zde byl vysoký a pevně zabudovaný stůl umístěný přímo před tabulí), máme nově vymalováno a skříně dostaly díky 
tapetám „novou tvář“. Věřím, že se dětem třída zalíbí. 
V 9:00 následuje program v tělocvičně školy. Předpokládaný konec je v 10:00. Školní klub ani jídelna nejsou první den v provozu.
PROSÍM O UHRAZENÍ částky 100 Kč na zálohu na čip do jídelny (pouze pro strávníky) a 400 Kč na Adaptační kurz. Pokud by nám 
z kurzu nějaké peníze zbyly, snížíme částku za pracovní sešity, kterou budeme vybírat příští týden.
Děti dostanou přihlášku ke stravování a několik dalších formulářů. PROSÍM O JEJICH VYPLNĚNÍ A VRÁCENÍ ZPĚT NEJLÉPE V 
ÚTERÝ 5. 9. Předem děkuji.

V úterý 5. 9. se s dětmi sejdeme již tradičně v 8:25. Konec je ve 12:50. Poté začíná ve 14:00 Adaptační kurz … Je možné si věci na 
kurz přinést už ráno a nechat si je ve třídě. Bližší informace o kurzu jste obdrželi emailem. Pokud se nedopatřením k někomu 
informační mail nedostal, prosím dejte mi vědět. Obratem zasílám … 

Konec kurzu je v pátek 8. 9. po obědě, tedy v čase 13:00 – 13:30. Poté děti odchází domů, nebo do klubu.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Žáci, kteří mají zaplacené obědy, jsou automaticky k obědu přihlášeni. Strava se odhlašuje nejpozději 
jeden den předem a přihlašuje se dva dny předem přes portál www.jidelna.cz (pomocí přihlašovacích údajů z loňska), telefonním 
hovorem, emailem či osobně do 14:00 hodin. Pouze v pondělí lze odhlásit do 7 hodin na týž den. Pokud přihlašovací údaje na webový
portál z jakéhokoliv důvodu nemáte, vedoucí školní kuchyně Jana Sojková Vám vydá nové. V případě, že žák čip ztratí, musí uhradit 
dalších 100 Kč. Pokud čip zapomene doma, vedoucí kuchyně mu vydá lístek, na jehož základě mu bude oběd vydán.

13. 9. v 17:00 se konají hromadné třídní schůzky. Jste srdečně zváni.

http://www.jidelna.cz/


V tomto školním roce budou Vaše děti vyučovat:

Mgr. Jitka Eliášová – ČJ

Mgr. Radovan Kolbaba – AJ

Mgr. Jana Zouharová – VV, IVT

Mgr. Romana Srbová – HV

Mgr. Jana Jahorná – M, OSV, NS, TV, PČ

OSV – nově zařazený předmět ve všech ročnících „Osobnostní a sociální výchova“

NS - „Náš svět“ nahrazuje předměty Vlastivěda a Přírodověda

Hezký zbytek prázdnin Vám přejí Jana Jahorná, Hana Bajerová a Kristýna Pavlíčková


