2. Režim dne:

OBECNÉ INFORMACE PRO RODIČE
1. ROČNÍKU
Školní rok: 2021/2022

3. Vyzvedávání žáků ve škole (i během výuky) se řídí Směrnicí ředitele školy. Blíže budete
informováni na 1. třídní schůzce dne 1. 9. 2021. Děti budou hlídat v tento časový úsek naše
vychovatelky v družině.
4. Šatní skříňky – děti sdílí ve dvojici – každý má svůj klíček, o nějž se pečlivě stará! Děti
jsou povinny se ve škole přezouvat – doporučujeme obuv s pevnou patou.
Požadované školní potřeby a pomůcky:

PROGRAM PRVNÍHO TÝDNE
První třídní schůzka s rodiči prvňáčků – 01. 09. 2021 v 9:00

Rozvrh hodin pro 1. školní týden
1. 08:00 – 08:45 Slavnostní zahájení
Rodiče jsou zváni k slavnostnímu zahájení
v úvodní části vyuč. hodiny společně s dětmi.
Družina je v provozu od 8.45. Děti přijdou bez
aktovek.
2. 9:00 – 10:00 první třídní schůzka s tř. učiteli
2. září 2021

08:00 – 09:40 – seznámení se školou.
Družina v provozu 9.45 – 17. hod

3. září 2021

08:00 – 09:40 – seznámení se školou.
Družina v provozu 9.45 – 17. hod
Výuka již dle zkušebního rozvrhu.

Od 6. září 2020
Od 13. září 2020

8.00 – 8.45
8.55 – 9.40
10.00 – 10.45
10.45 – 11.40
11.50 – 12.35

Třída: 1.A, 1. B

Kontakty: třídní učitelka 1. A - Mgr. Kateřina Sivková - sivkova@zs-ostrcil.cz
třídní učitelka 1. B - Mgr. Lada Kučerová - kucerova@zs-ostrcil.cz
Zástupce ředitele pro 1. stupeň: Mgr. Michaela Mrozinská
mrozinska@zs-ostrcil.cz

1. září 2021

1. hodina
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina

Stálý rozvrh.

Družina je určena primárně pro žáky 1. – 4. ročníku. Zápisní lístek je součástí této informační
složky. Odevzdejte jej Mgr. Pavle Beňové (vedoucí školní družiny). Družina je v provozu
denně od 6.30 hod. do 17.00 hod. Cena za školní družinu činí 750 Kč/pololetí. Podklady pro
platbu obdrží rodiče během první třídní schůzky dne 1. 9. Platba na první pololetí je splatná
do 30. září 2020. Děti si z družiny vyzvedává rodič po prokázání se určenou kartičkou na
recepci (viz Směrnice ke vstupu do školy).

Škola budoucího prvňáčka vybaví učebnicemi a pracovními sešity do všech předmětů kromě
pracovního sešitu do Aj. Pracovní sešit Happy House 1 Third Edition zakoupíte např. v
knihkupectví Oxford Univesity Press na Jiráskově náměstí.
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Aktovka
Přezůvky
pouzdro, 2 obyčejné trojhranné tužky č. 2, guma, ořezávátko, fixy, vždy řádně
ostrouhané pastelky, krátké pravítko, nůžky s kulatou špičkou
obaly na sešity a učebnice budou upřesněny
do výtvarné a pracovní výchovy: starší tričko nebo košili, hadřík
do tělesné výchovy – sportovní oblečení na ven i dovnitř, obuv se světlou podrážkou
svačinka a pití na každý den

Prosíme, podepište všechny pomůcky vašeho dítěte – nejlépe každou
pastelku ☺. Usnadníte nám pak „detektivní práci“, která byť nebyla součástí našeho
pedagogického studia, je na denním pořádku!
Informace ke školní jídelně: Cena stravného na další školní rok bude upřesněna do
15.8.2021. Výběr stravného a prodej čipové karty proběhne ve dnech 25.8.-26.8.2021 v
budově školní jídelny od 6:00 do 14:00 hod. První platba musí být v hotovosti, rodiče obdrží
variabilní symbol, další platby už budou hrazeny přes účet.

Těšíme se na vás v září!
Veškeré informace, školní řád, hodnocení žáků, žádosti o uvolnění,
harmonogram školního roku naleznete na našich webových stránkách,
stejně jako aktuální informace.

www.zs-ostrcil.cz

