první pololetí je splatná do 30. září 2021. Děti si z družiny vyzvedává rodič pomocí
elektronického systému Bellhop, ke kterému obdrží čip a instrukce na prvních třídních
schůzkách.

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

Třída: 1.E1, 1.E2

Kontakty:
1.E1 třídní učitel: Mgr. Lenka Příhodová prihodova@zs-ostrcil.cz
1.E2 třídní učitel: Mgr. Gabriela Bohanusová bohanusova@zs-ostrcil.cz
Zástupce ředitele pro bilingvní sekci: Mgr. Taťána Bahnerová
bahnerova@zs-ostrcil.cz

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

Rozvrh hodin pro 1. školní týden
1. září 2021

1. Zápis do odpoledních volitelných kroužků proběhne během druhého školního týdne ve
4. patře. Nabídku obdržíte e-mailem během 1. týdne. Kroužky budou otevřeny od 3. školního
týdne.
2. Režim dne:
1. hodina
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina

8.00 – 8.45
8.55 – 9.40
10.00 – 10.45
10.45 – 11.40 – LUNCH TIME/OUTDOOR TIME
11.50 – 12.35
12.45 – 13.30
13.40 – 14.25

Pro první ročníky jsou v prvním pololetí jsou kroužky dány. Děti mají povinný Study Corner
(slouží k procvičení učiva dle potřeby) a Extra English. V druhém pololetí pak budete včas
informováni o zápisu i do dalších volitelných kroužků (aktivit).
3. Škola pravidelně informuje rodiny o dění formou e-mailu – pravidelně zasíláme všem
NEWSLLETTER/ ZPRAVODAJ, který je také dispozici na našich webových stránkách.

1. 08:00 – 08:45 Slavnostní zahájení
Rodiče jsou zváni k slavnostnímu zahájení
v úvodní části vyuč. hodiny společně s dětmi.
Tento den není družina v provozu

4. Vyzvedávání žáků ve škole (i během výuky) se řídí Směrnicí ředitele školy. Blíže budete
informováni na 1. třídní schůzce dne 1. 9. 2021. V průběhu první třídní schůzky děti budou
hlídat v tento časový úsek naše vychovatelky v družině.

2. 9:00 – 10:00 první třídní schůzka s tř. učiteli

5. 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.

2. září 2021

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

3. září 2021

Od 6. září 2021

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

Od 13. září 2021

Stálý rozvrh včetně kroužků

Družina (Care Centre) je určena primárně pro žáky 1. – 3. ročníku. Zápisní lístek je součástí
této informační složky. Odevzdejte jej Mgr. Pavle Beňové (vedoucí školní družiny). Care
Centre je v provozu denně po skončení povinných školních hodin a odpoledních volitelných
kroužků (tzv. Activities), vždy do 16. hod u nás, ve 4. patře. Poté se děti přesouvají do ,,krčku“
budovy – české družiny, která je otevřena do 17. hod. Cena za školní družinu činí
1000 Kč/pololetí. Podklady pro platbu obdrží rodiče během prvního školního týdne. Platba na

6. Obědová přestávka - děti během 4. hodiny chodí na školní hřiště a společně pod vedením
vychovatele na oběd do jídelny. Obědovou kartu si prosím vyřiďte ve školní jídelně
s předstihem. Karty pro 1. ročníky jsou uchovávány ve třídě.

Požadované školní potřeby a pomůcky:
•
•
•
•
•
•
•

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 (vzhledem k časnému obědu doporučujeme menší
dopolední svačinu, ale také větší odpolední ☺)

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!
PLATBY:
•
•

darovací smlouvy pro finanční dary jsou rodičům distribuovány během 1. třídní
schůzky
Výše daru pro školní rok 2021/2022 je 21.000,- Kč

Škola z těchto darů zajišťuje například:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rodilí mluvčí ve výuce a příplatky kvalifikovaným vyučujícím s jazykovou zkouškou
Anglické učebnice, anglické pracovní sešity, české pracovní sešity.
Výtvarné, hygienické, kancelářské potřeby (sešity, složky, výkresy, temperové
barvy aj.).
Asistovaný program na podporu čtenářské gramotnosti v AJ.
Asistovaná výuka ČJ pro cizince, pro české žáky individuální české čtení na
podporu čtenářské gramotnosti.
Financování odpoledních kroužků a aktivit mimo vyučování v rámci odpolední
družiny a odpolední herny.
Vstupy do kin, divadel, na přednášky a výstavy.
Financování materiálů na workshopy a projektové dny.
Nadstandartní vybavení v jednotlivých třídách.

Další informace:
Ztráta žákovské knížky: 50 Kč
Ztráta klíčků od šatní skřínky: 50 Kč
Ztráta či poškození učebnic: náhrada novou knihou nebo platba dle aktuálního ceníku knih
HODNOCENÍ ŽÁKŮ:
•
•
•

číselný systém 1-5 podporovaný sumativním i formativním hodnocením
výchovně – vzdělávací třídní, motivační hra (bližší info 1. 9. 2021)
pochvaly i pokárání, motivační razítka, samolepky

•

2x ročně oficiální státní vysvědčení +1x ročně ENGLISH SUPPLEMENT –
oficiální školní dodatek, detailnější rozpis včetně ústního hodnocení žáka
v jednotlivých oblastech

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

