Organizace prvníhO škOlníhO dne 1. 9. 2022
Vstup do školy bude umožněn všem žákům i případnému doprovodu v 7.45 hod.
Slavnostní zahájení proběhne s třídními učiteli od 8.00 do 8.45 hod.

1. třídy
I. A

Mgr. Ivana Kozubová

1. patro (zelené) sportovní třída

I. B

Mgr. Michaela Kerdová

1.patro (zelené)

I. C

Mgr. Hana Jeníková

přízemí (žluté)

Prvňáčci se ohlásí před hlavním vchodem u příslušného stolečku. Vstup do budovy hlavním vchodem.
Do kmenové třídy je doprovodí vychovatelky školní družiny. Prosíme rodiče, aby respektovali
organizační pokyny pedagogických pracovníků.
Prosíme dospěláky doprovázející prvňáky, aby ve třídě setrvali pouze ve vyhrazeném prostoru.
Před tabulí je místo pouze pro paní učitelku.
Schůzka rodičů prvňáčků bude ve čtvrtek 1. 9. v 15.00 v kmenových třídách

II. - V. třídy
Vstup do budovy vchodem u knihovny. Žáci projdou šatnou a odcházejí do své kmenové třídy.
Schůzka rodičů V. B bude ve čtvrtek 1. 9. v 15.00 v kmenové třídě

VI. - IX. třídy
Vstup do budovy vchodem u školnického bytu. Žáci odcházejí do své kmenové třídy
Schůzka rodičů VI. A, VI. B a VII. A bude ve čtvrtek 1. 9. v 15.00 v kmenových třídách

Školní družina je v provozu od 8.45 do 15.00. Děti, které podaly přihlášku do ŠD a 1. září již v ŠD
budou, odevzdají paní vychovatelce písemné oznámení rodičů s časem odchodu a sdělením, kdo dítě
vyzvedne, případně půjde-li samo. Pobyt ve ŠD bude povolen pouze dětem, které obdrží Rozhodnutí
o přijetí do ŠD vydané na základě žádosti rodičů.
Od 2. 9. je provoz ŠD běžný, tedy od 6.00 do 17.00.
Obědy je třeba přihlásit. Podrobnější informace v kanceláři školní jídelny nebo na čísle 326 722 161.

Organizace 1. škOlníhO týdne
V pátek si všichni žáci přinesou přezůvky. Žáci II. stupně si přinesou zámek k šatní skříňce. Výuka
proběhne ve třídách s třídními učiteli. Žáci obdrží rozvrhy, učebnice a všechny potřebné informace
pro nový školní rok.
1. třídy ukončí výuku v 9.45 (je nutné dohodnout s paní učitelkou způsob odchodu, případně pobyt
přihlášených dětí v ŠD).
2. - 5. třída ukončí pobyt ve škole od 11.30 do 12.15 hod (nejprve nejmladší)
6. - 9. třída ukončí výuku mezi 12.15 až 13.00
Školní družina v provozu ráno od 6.00, odpoledne do 17.00 pouze pro přijaté účastníky.
Od pondělí 6. 9. již celá škola vyučuje podle schváleného rozvrhu.
UPOZORNĚNÍ!!!
Ředitelka školy upozorňuje na možné změny, které mohou během září z organizačních
důvodů v rozvrhu nastat.

