
                                 1.B TÝDENNÍ PLÁN 

     2.9. – 6.9. 2019 

TÉMA TÝDNE: ŠKOLA ZAČÍNÁ 

Vážení rodiče,  
     vítám Vás při čtení Vašeho prvního týdenního plánu, který obsahuje nejdůležitější informace 
nastávajícího týdne. 
   V pondělí 2.9. se společně sejdeme v 8:25 hodin v naší třídě 1.B a v 9:15 hodin půjdeme společně se žáky 
9. ročníku na společné zahájení školního roku do tělocvičny. Po skončení programu bude následovat 
společné focení dětí a v cca 10:15 hodin se setkáme opět v naší třídě. Postupně nás navštíví vedoucí školní 
jídelny a vedoucí školní družiny. Společně budeme hovořit o organizačních věcech a bude prostor také pro 
dotazy. Během našeho povídání si děti prohlédnou školní družinu pod dohledem paní vychovatelky. 
Předpokládaný konec v cca 11:15 hodin.  Děti budou potřebovat aktovku (batůžek) na nové školní pomůcky, 
šňůrku na klíč a svoji fotografii na třídní nástěnku. V tento den se nevydávají obědy. 
     V úterý 3.9. je zkrácená výuka do 10:05 hodin. Po skončení výuky si děti buď odvedete, nebo po 
společném obědě v 11:00 hodin zůstávají do 12:00 hodin v naší třídě. Poté budou přecházet do školní 
družiny. 
     Ve středu 4.9. je zkrácená výuka do 11:10 hodin, pak odcházíme na oběd a zpět do 12:00 hodin do naší 
třídy. Ve 12:00 hodin si děti přebírá paní vychovatelka ze školní družiny.  
     Ve čtvrtek 5.9. a v pátek 6.9. bude již probíhat výuka podle rozvrhu tj. od 8:25 hodin  
do 12:00 hodin, následovat bude oběd a odchod domů, nebo do školní družiny.  
     V pátek 6.9. od 16:00 jste srdečně zváni na Zahradní slavnost, která se koná v prostorách venkovní 
učebny naší školy. 
    Během celého týdne si děti zahrají různé adaptační a seznamovací hry, seznámí se s prostředím školy a 
jejími zaměstnanci, společně si stanovíme nejdůležitější pravidla 
a začneme je začleňovat do našeho života ve třídě. Podle počasí budeme také chodit ven. Prosím Vás, aby 
děti měly nachystané oblečení na ven, které mohou umazat. Společně s deváťáky si vyrobíme trička, která 
si děti odnesou domů. Tričko bude potřeba vyprat  
a žehlit naruby.   
     Do čtvrtka si děti donesou oblečení do tělocviku, podepsané a obalené pracovní sešity  
a dřevěný kolíček s nadepsaným křestním jménem (VELKÝM TISKACÍM PÍSMEM (kolíček může být i různě 
barevný, polepený, ale funkční). Prosím, podepište dětem pracovní sešity VELKÝM TISKACÍM PÍSMEM do 
pravého horního rohu. Děkuji 
    Děti mají možnost navštěvovat nepovinný předmět Náboženství, který bude probíhat každou středu od 
12:30 hod. do 13:15 hod. v 2. třídě (vedle ředitelny). Začátek ve středu 18.9. 
    Děti, které jsou přihlášené na oběd, budou potřebovat čip. Vratná záloha na čip je  
100,-Kč. Stravné na měsíc září se hradí do 15.9. na stravovací účet 223176492/0600  
nebo hotově v kanceláři školy či školní jídelny. Variabilní symbol pro platbu: RODNÉ ČÍSLO strávníka. Měsíční 
platba je ve výši 440,-Kč. 
     Druhý týden již bude probíhat výuka podle rozvrhu tj. 8:25 hod. – 12:00 hod., v úterý  
do 12:50 hodin. Každý den si děti budou nosit učebnice, které dostaly první den ve škole. 
    
                                                                     Děkuji a přeji krásný začátek školního roku Monika Semerádová. 
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