
Milí rodiče a především druháčkové,  

 

přestože už jste „ostřílení“ školáci, nikdy není na škodu si některé věci 

připomenout: 

Výuka začíná každý den v 7,50 hod. – školáček by měl do školy dorazit nejdéle 

do 7,40 hod. (děti tak mají dostatek prostoru na přichystání se na výuku) 

Konec výuky dle rozvrhu (najdete na zadní straně ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY – žlutý 

notýsek) 

ŠD – ranní – pro zapsané děti – funguje od 6,30 hod. v 7, 30 hod. předává paní 

vychovatelka děti třídní učitelce. 

ŠD – odpolední – po vyučování předává třídní učitelka děti paní vychovatelce 

(veškeré změny týkající se přítomnosti Vašeho dítěte v odpolední školní družině 

zapisujte do DRUŽINÁČKU – modrý notýsek) 

Každý den potřebuje školáček svačinku (druhou, pokud navštěvuje odpolední ŠD) 

a dostatek pití. 

ORGANIZACE TÝDNE 

PO – společně poobědváme po 4. vyuč. hod., pak následuje odložená 5. vyuč. 

hodina (konec 13,00hod.) 

ÚT – mají druháčkové 6. vyuč. hodin (na oběd půjdeme v 11,40hod.), platí od 

13.9.2022!, 6.9. ještě pouze 4. vyuč. hodiny. 

ST – PÁ – po skončení výuky půjdou děti na oběd a družinové děti do družiny. 

Co s sebou vždy do školy: aktovku, penál, tři notýsky (oranžový, žlutý - ŽK, 

modrý), svačinku, pití. 

 

V ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE vyplňte ČITELNĚ str. 1 (POZOR ZMĚNA školních emailových 

adres), pročtěte a podepište informace na str. 24. Vyplňte také všechny 

potřebné údaje v modrém notýsku DRUŽINÁČEK. Podepisujte KAŽDÝ DEN 

veškeré informace v oranžovém notýsku ÚKOLNÍČEK – tento notýsek je takový 

most mezi námi, do něj zapisujte vše, co mi potřebujete sdělit – kontroluji ho 

denně. 

 

PŘÍŠTÍ TÝDEN  

5.9.2022 – PONDĚLÍ – 1. vyuč. hod. ve škole – pak odjezd na plavání, návrat               

cca v 11, 45 hod.(oběd), pak následuje 5. vyuč. hodina konec výuky 13,00hod. 

Co s sebou: batoh, penál, tři notýsky, svačinu, pití, v igelitové tašce – plavky, 

mýdlo, ručník, holčičky plav. čepici a gumičku na vlasy, hřeben – VŠE 

PODEPSAT!!! 

 

6.9.2022 – ÚTERÝ – budeme společně 4 vyuč. hod. – tj. do 11,40hod. pak oběd a 

ŠD 

Co s sebou: aktovku, penál, tři notýsky, svačinku, pití, obaly na sešity a učebnice 

( A4 – 5ks, A5 – 8ks). 

6.9.2022 – 16,30 hod. TŘÍDNÍ SCHŮZKA – budu vybírat Kč 500,- na plavání 

(doprava) + Kč 800,- pracovní sešity, sešity, čtvrtky a ostatní výtvarný materiál , 

dozvíte se další důležité informace. 

 7.9. a 8.9. 2022 – STŘEDA, ČTVRTEK - bude probíhat výuka dle rozvrhu. 

Co s sebou: aktovku, penál, tři notýsky (oranžový, žlutý - ŽK, modrý), učebnice a 

sešity, svačinku, pití. 

9.9.2022 – PÁTEK – MEZI POLI, MEZI LESY - celoškolní venkovní aktivita ve 

smíšených týmech 

Co s sebou: batoh, svačinku, pití, sportovní oblečení a vhodnou obuv. 

 

Věřím, že společně nový školní rok správně „nastartujeme“ a podaří se nám 

bezpečně a zdárně dojet až do cíle 😉!                                              

 

Paní učitelka Nina ZIKLOVÁ 

 


