
TÝDENNÍ PŘEHLED PRO KRTEČKY A JEJICH RODIČE 

1.TÝDEN OD 7.9 – 11.9.2020 

CÍL:  SEBEHODNOCENÍ 

VYPRÁVÍM ZÁŽITEK Z PRÁZDNIN  

ZNÁM JMÉNA ASPOŇ 5 SVÝCH SPOLUŽÁKŮ 
A PANÍCH UČITELEK 

 

POZNÁM DŮLEŽITÁ MÍSTA VE ŠKOLE A 
JEJÍM OKOLÍ 

 

NAMALOVAL/A JSEM SI TRIČKO    

 

 

 

INFORMACE PRO RODIČE KRTEČKŮ 

 

Třídní učitelka: Mgr. Kateřina Klímová 

Druhý pedagog: Ing. Veronika Pavlíčková 

Asistentka pedagogů: Barbora Klíčová 

 

Organizace vyučování 1.týden:  

8.9. úterý – 2 vyučovací hodiny (do 10.05 hodin). Všechny děti mohou do oběda (11.00) zůstat 

v družině. Pro družinové děti je již od úterý družina v provozu do 16.30. 

9.9. středa – 3 vyučovací hodiny (do 11.10 hodin).  

10.9.-11.9. čtvrtek a pátek – 4 vyučovací hodiny (do 12.00 hodin). 

 

V dalším týdnu od 14.9. bude vyučování pokračovat podle rozvrhu.  



Důležité:  

• Každý den budou děti potřebovat vybavené pouzdro, žákovský deník, svačinku, pití, přezůvky 
(od úterý si nechávají ve skříňce), klíče od skříňky a čip na obědy.  

• Obědy a družina budou v provozu od úterý 8.9. od 6.30 do 16.30 hod.  

• V pondělí se sejdeme v 8.30 v 1. třídě s aktovkou, ve které mohou mít děti svačinku a pití. 
Přezůvky nejsou nutné. Protože je hlavní vchod do školy v rekonstrukci, budeme používat 

boční vchod z parkoviště u školy. Rodiče musí mít v budově školy ROUŠKU nebo jiný ochranný 
prostředek dýchacích cest. Slavnostní zahájení školního roku proběhne od 9.00 na parkovišti 
za školou. V případě nepříznivého počasí v tělocvičně.  
Poté bude následovat hromadná třídní schůzka, kde si můžete mimo jiné zakoupit čip na 
obědy za 100,-. 

• V úterý budeme s dětmi poznávat prostory školy. Děti dostanou klíč od skříňky, prosím, aby 
s sebou měly šňůrku na klíč. Dále prosím o navrácení vyplněných přihlášek na obědy a do 
družiny, kdo má ještě zájem.  

• Ve středu budeme malovat s deváťáky trička. Děti si přinesou zakoupená trička, příp. něco na 
převlečení, aby se neušpinily.  

• Ve čtvrtek půjdeme s deváťáky na procházku po Deblíně. Prosím o vhodné oblečení a obuv. 

• V pátek si děti přinesou podepsané a obalené sešity a pracovní sešity. Podpisy prosím velkým 
tiskacím písmem do spodní části přebalu PS. Také si už mohou přinést zakoupené pomůcky 
do Tv a Vv. 
 

 

 

Kontakt na třídní učitelku: 

klimova.zsdeblin@gmail.com 

telefon:  603 918 220 

 

 

 

Přejeme Vám radostný začátek školního roku a těšíme se na spolupráci. 

       

Kateřina Klímová, Veronika Pavlíčková a Barbora Klíčová 

 


