
Informace pro rodiče na měsíc září 2018 

Společné informace 

 Školní rok 2018/2019 zahájíme v pondělí 3. září 2018. 

 Mateřská škola jeod prvního dne v provozu od 6:30 do 15:30 hod.Slavnostní zahájení 

školního roku na ZŠ proběhne v 8:00 hod. ve velké třídě (1. NP). Jste srdečně zváni 

spolu se svými dětmi.  

 Z důvodu bezpečnosti je od tohoto školního roku vstup do budovy školy volně 

přístupný pouze 20 min. před začátkem vyučování na ZŠ (7:40 – 8:00 hod.), ve 

vstupní chodbě je zajištěn dozor. Mimo tuto dobu je budova uzavřena, je potřeba 

zazvonit a vyčkat na otevření.  

 V prvních dnech se budeme věnovat seznámení s pravidly bezpečnosti a ochrany 

zdraví ve školním prostředí. Děti budou přiměřeně svému věku seznámeny se školním 

řádem, především se svými právy a povinnostmi. Ve třídách MŠ a ZŠ nastavíme 

pravidla společného souţití. Hlavním úkolem měsíce září je adaptace a stmelení tříd. 

 Ve středu 12. 9. vás v 15:30 hod. zveme na „školní párty“, neformální setkání dětí, 

rodičů a pedagogů školy. Nabízíme příleţitost více se vzájemně poznat a udělat první 

společné kroky k nastartování dobré spolupráce mezi rodinou a školou. Program 

zajištěn, občerstvení zdarma . 

 Společná schůzka rodičů (zákonných zástupců) dětí MŠ a ZŠ se uskuteční ve čtvrtek 

20. 9. 2018v 15.30 hod. ve velké třídě ZŠ (1. NP). Účast je nutná. Získáte důleţité 

informace k průběhu školního roku, seznámíme vás se školním řádem, dáme prostor 

vašim dotazům a připomínkám.  

 Na pátek 28. 9. připadá státní svátek, provoz školy je uzavřen. 

 Informace podle jednotlivých součástí školy čtěte níţe. Pokud bude program doplněný 

o další akce, informace děti obdrţí na lístečcích. 

Změny v personálním obsazení školy 

Vedoucí učitelka MŠ  Bc. Gabriela Věrtelářová 

Učitelka MŠ   Zuzana Kolářová 

Vychovatelky ŠD  Mgr. Dagmar Hromádková, Bc. Jana Koudelková 

Vedoucí ŠJ   Sylva Prýglová Vítková 

 

Mateřská škola 

V měsíci září se děti z naší MŠ seznámí s novou paní učitelkou a také s novým zpestřením 

činností. Děti dostanou svoji značku, která je bude provázet po celý školní rok. Přivítáme 

mezi sebou nové kamarády a společně si vytvoříme naše třídní pravidla společného souţití. 

Pozornost bude věnována především utváření pohodové kamarádské atmosféry. Budeme se 

těšit z toho, ţe jsme se zase sešli, letos nově s názvem třídního vzdělávacího programu: Rok 

pod lipami. Ve třídě nám nově přibylo pozorovací okno do přírody, ve kterém budou děti 



průběţně pozorovat změny, které nám přináší kaţdé roční období. Moţnost činností jsme dále 

rozšířily o dílenský koutek s názvem Šikula, kde si postupem času starší děti vyzkouší práci s 

rozdílným materiálem a nářadím. V průběhu měsíce září nás čeká příjemné posezení pro děti 

a rodiče. Vyuţijeme hezkého počasí k vycházkám do přírody. Kaţdý měsíc bude děti čekat 

jedna delší turistická vycházka za poznáním.  

 Na kulturní programy se letos bude vybírat souhrnná částka na celé pololetí. Prosíme, aby 

rodiče dětem přinesly pastu na zuby, balení papírových kapesníků, dle uváţení vlhčené 

ubrousky a aby dětem bylo průběţně doplňováno náhradní oblečení. Budeme se těšit na naše 

společné chvíle ve třídě pod lipami.  
 
 

 

Základní škola 

1. školní týden 

 První školní den společně zahájíme školní rok. Po zahájení a předání základních 

informací budou děti (kromě dětí přihlášených do ŠD) odcházet domů (mezi 8:30 

– 8:45 hod.). 

 V dalších dnech tohoto týdne bude vyučování končit po 4. vyučovací hodině. 

 V úterý strávíme den v kmenových učebnách, 1. - 3. r. s pí uč. Erikou Kulíkovou 

a pí uč. Janou Suchou, 3. – 5. r. s pí uč. Dagmar Hromádkovou. 

 Od středy jiţ bude vyučování probíhat podle rozvrhu. 

 Celoroční projekt ZŠ 2017/18 zarámovaný tématem „Místo, kam patřím“ byl od 2. 

pololetí minulého školního roku propojený s projektem Zdravá škola. Projekt se blíţí 

do finále. V následujících týdnech budeme spolu s dětmi vytvářet prostory pro relaxaci 

o přestávkách a ve školní druţině. Děti se zapojí do výběru vybavení prostor a návrhů 

relaxačních aktivit. 

Vyučovací hodiny 

1. 8:00  - 8:45 hod. 

2. 8:55 – 9:40 hod. 

3. 10:00 – 10:45 hod. 

4. 10:55 – 11:40 hod. 

5. 11:50 – 12:35 hod. 

6. polední přestávka 

7. 13:15 – 14:00 hod. 

Akce školy 



 Ve středu 19. 9. pojedeme na ZŠ Svratka na dopolední pořad s lekcí country 

tancování pro děti. Cena 50,- Kč/dítě (úhradu prosíme do pátku 14. 9.). Na sebe 

vhodné oblečení, s sebou do batůţku obuv do tělocvičny, svačinu a pití. 

 V pondělí 24. 9. proběhne výuka dopravní výchovy na Dopravním hřišti v Novém 

Městě, s sebou do batůţku přilbu, svačinu a pití. 

Organizační pokyny 

 Prosíme o dohled nad přípravou školních pomůcek a obalením všech učebnic, sešitů, 

ţákovské kníţky (do 14. 9.). Seznam školních potřeb je vyvěšen na webu školy 

v záloţce „Informace“. 

 Po příchodu do školy si děti v šatně odloţí obuv a svrchní oděv. Botníky a háčky jsou 

označeny čísly (seznam jmen dětí a čísel je vyvěšený na boku botníků). V šatně se děti 

ráno i odpoledne zdrţují pouze dobu nezbytně nutnou k odloţení oděvu a přezutí. 

 Obuv pro výuku Tv si odloţí do botníků v šatně pro Tv (1. NP, místnost před 

toaletami). Platí stejná čísla jako v šatně v přízemí. Vaky s oblečením si prozatím 

odloţí na botníky. 

 Výtvarné potřeby si děti ve škole umístí do krabic.  

 Pracovní sešity a sešity pro 2. – 5. r. děti obdrţí v prvním školním týdnu, vyúčtování 

zašleme na lístečcích. Úhradu prosíme do pátku 7. 9.  

 V úterý děti dostanou ţákovské kníţky. Do konce prvního týdne prosíme rodiče 

o vyplnění úvodní strany (údaje o ţákovi a zákonných zástupcích) včetně aktuálních 

telefonních kontaktů a e-mailové adresy. 

 Nepřítomnost ţáka je třeba omluvit prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Po 

návratu do školy je nutné absenci doloţit písemnou omluvenkou v ŢK podepsanou 

zákonným zástupcem. Při předem známé nepřítomnosti se omluvenka zapisuje do ŢK 

předem. Z hodiny tělesné výchovy vyučující uvolní ţáka pouze na základě písemné 

omluvenky uvedené v ŢK. 

 Připomínáme, ţe ţákům není dovoleno nosit do školy cenné věci, škola za případnou 

ztrátu nenese odpovědnost. Pokud zákonný zástupce poţaduje, aby mělo dítě u sebe 

mobilní telefon, dítě si jej uloţí na bezpečné místo v tašce (ztlumené vyzvánění). 

Pouţití telefonu je moţné pouze se svolením vyučujícího.  

Školní družina 

 Školní druţina zahájí provoz v pondělí 3. 9. (dopolední provoz do oběda). Od 4. 9. 

bude ŠD fungovat v obvyklých časech, ranníod 7:00 do 7:50hod., odpolední po 

ukončení vyučování do 14:30 hod., pro děti 1. – 3. r. do 15:30 hod. (ŠD spojená s MŠ, 

v prostorách MŠ). Zákonní zástupci ţáků, jejichţ děti budou druţinu navštěvovat 

v této době, musí s MŠ podepsat smlouvu o svěření dohledu. Tiskopis je k vyzvednutí 

u vedoucí učitelky MŠ. 

 Přihlášku do ŠD obdrţí ţáci ve škole, prosíme o její vyplnění a odevzdání pí uč. 

Hromádkové.  

 Pro děti navštěvující ŠD je stanovena úplata ve výši 50,- Kč za měsíc, pokud dítě ŠD 

navštěvuje pouze 1 – 3 dny v týdnu, je úplata stanovena na 30,- Kč za měsíc. Úhradu 



úplaty za 1. pololetí školního roku 2018/2019 ve výši 250,- Kč (150,- Kč) proveďte 

u pí uč. Hromádkové nejpozději na schůzce rodičů 20. 9.  

 Zájmová činnost bude probíhat v rámci školní druţiny od 1. 10. 2018 do 29. 5. 2019.   

Nabízíme následující krouţky: 

Sportovní pondělí 14:00 – 15:00 hod.  Mgr. D. Hromádková zdarma 

Šachový středa 13:00 – 14:00 hod. Ing. P. Nadrchal zdarma 

Šikulka čtvrtek 13:15 – 14:00 hod. Mgr. D. Hromádková 200,- Kč 

/materiál/pololetí 

 

Školní jídelna 

 Přihlášky ke stravování děti obdrţí na začátku školního roku.  

 Při akcích mimo školu budou školní svačiny pro ţáky ZŠ automaticky odhlášeny. 

 

Do nového školního roku vám všem přejeme hodně radosti ze vzdělávání 


