Týdenní plán
4.9.-8.9.2017

Vážení rodiče,
v prvním týdnu nového školního roku se budeme rozkoukávat a aklimatizovat. Proto teď napoprvé
jen několik organizačních poznámek.
Pondělí 4.9.:
8:30 sejdeme se ve třídě, přivítáme se, malinko popovídáme.
9:15 – 10:15 slavnostní zahájení školního roku v tělocvičně.
Tento první den nejsou obědy ani školní družina.
Úterý 5.9.:
Vyučování bude od 8:25 do 12:00, poté půjdeme společně na oběd. V úterý děti dostanou několik
věcí:
- Čipy na obědy, půjdeme si je také zaktivovat. Je nutné, aby si v tento den děti přinesly zálohu
100,- Kč na čip! Co se týče obědů, musí být hrazeny na každý měsíc předem. Jestliže dítě obědy
předplacené mít nebude, oběd nedostane. Pokud budou obědy řádně předem zaplaceny, má dítě
automaticky všechny obědy na celý měsíc, není třeba je přihlašovat – naopak v případě potřeby
odhlásit přes web jídelny.
- Klíček od své skříňky a podepíší lístek o zápůjčce, kde podepisují, že budou se skříňkami zacházet
opatrně, v případě poškození opravu uhradí a v případě ztráty klíče zaplatí poplatek 100,- Kč.
- Zpracovávání a evidování osobních údajů a Kontrola osobních údajů žáka – oba formuláře prosím
Vámi vyplněné co nejdříve donést zpět do školy.
- Zmocnění – do tohoto formuláře prosím vyplňte veškeré osoby, které připadají v úvahu v případě,
že byste potřebovali vyzvednout dítě (při nevolnosti, úrazu atd.). Osobě, která není zákonným
zástupcem žáka, ani nebude uvedená ve „zmocnění“, nemůže být dítě vydáno.
- Učebnice a pracovní sešity – rozdávat budeme zatím jen první díly pracovních sešitů, druhé
necháme uložené ve třídě a rozdáme si je, až budou potřeba. Prosím vše řádně obalit, aby nedošlo
k poškození.

Středa 6.9.:
Vyučování bude od 8:25 do 12:00, avšak nepůjde elektrický proud, tudíž ani školní kuchyně nebude
v provozu. První hodinu bychom strávili ve třídě, vyřídili, co nám ještě zbývá, pak bychom šli ven.
Dejte tedy prosím dětem vhodné oblečení a obuv, svačinu a pití, popř. lístečky, které dostaly v úterý
a stihli jste je vyplnit. Učebnice a sešity pro tento den zatím můžou zůstat doma. :-)
Čtvrtek 7.9. a pátek 8.9.:
Vyučování bude podle rozvrhu – tj. do 12:50.

Děti si mohou nosit kufřík s výtvarnými potřebami, kapsáře po loňských zkušenostech myslím
nutné nejsou – většinu roku visely na lavicích prázdné.
Je možné si donést něco na cvičení – ovšem letos začneme jezdit na plavání již 15.9., tudíž pak po
celou dobu (do začátku prosince) tělocviky odpadnou. Plavání je nyní povinné, proto pokud
některé dítě nebude moci plavecký kurz absolvovat, je nutné mít omluvenku od lékaře (jedná se o
celý kurz – jestliže bude potřeba omluvit jednu hodinu, postup je klasický, jako u hodiny tělesné
výchovy – stačí omluvenka od rodičů přes Edookit nebo na papírku).
Náboženství bude letos probíhat pro čtvrťáky vždy v pondělí 13:15 – 14:00 s paní Klárou Vobornou.
Nabídku kroužků děti dostanou, až bude kompletní, kroužky pak začnou od října.
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OSV = osobnostní a sociální výchova (občanská, etická výchova, třídnické hodiny)
CA = centra aktivit
Vyučující TV – Mgr. Renata Kloubová
Vyučující AJ – Mgr. Martina Laušmanová, Mgr. Radovan Kolbaba, PhDr. Markéta Šefflová.
Rozdělení skupin zůstává z loňska.

Přeji dobrý start do nového školního roku!
Hana Trtílková

