Organizace 3. září, prvního dne školního roku 2018/2019
1. třídy :
1. Zákonní zástupci a hosté přivedou nové prvňáčky po osmé hodině do atria
školy.
2. Zákonní zástupci předají děti v atriu čekajícím třídním učitelkám jednotlivých
tříd (zveřejněno na webu školy).
3. Zákonní zástupci a hosté mají vyhrazené prostory ke sledování.
4. Slavnostní zahájení školního roku bude v 8:15 h.
5. Přibližně v 8:30 h odejdou děti se svými třídními učitelkami do tříd.
a) Děti se nebudou přezouvat.
b) Do tříd je mohou doprovodit jejich zákonní zástupci, hosté.. Prosíme
dospělé, aby následovali třídu svých dětí.
6. Ve třídě proběhne přivítání dětí s třídní učitelkou, předání základních učebních
pomůcek.
7. Všichni prvňáčci si do školy přinesou školní tašky, batůžky, ...
8. Po přivítání si děti převezmou vychovatelky a odvedou je do heren.
9. Ve třídách proběhne 1. třídní schůzka rodičů a třídní učitelky, kde budou
podány další informace (děti budou ve školní družině s vychovatelkami).
10. V 9:20 h přivedou vychovatelky děti zpět do jednotlivých tříd.
11. Děti odchází s rodiči domů, případně do školní družiny.
12. Pokud děti nejsou ještě přihlášeny ke školnímu stravování, je možné tak učinit
v kanceláři hospodářky školní jídelny (boční vchod z chodníku nad venkovním
schodištěm, od mateřské školky).
13. V případě, že zákonní zástupci ještě nepřihlásili svoje dítě do školní družiny,
mohou tak učinit u vedoucí školní družiny v pondělí, 3. 9. 2018, od 10:00 h.
Provoz ŠD :
1. Ranní družina nebude v provozu.
2. Odpolední družina do 17:00 h.
2. – 9. třídy :
1.
2.
3.
4.

Budova školy je pro žáky školy otevřena od 7:40 h.
Všichni žáci musí být ve třídách nejpozději v 7:55 h.
Zahájení prvního pracovního dne školního roku 2018/2019 je v 8:00 h.
Program:
a) Přivítání dětí a třídního učitele v kmenových třídách.
b) Volba zástupců třídy z řad dětí do dětského parlamentu.
c) Seznámení se školním řádem.
d) Organizační záležitosti.
5. Vyučování bude ukončeno v 8:40 h.
6. Žáci jdou na oběd a domů.
7. 2. – 4. třída – družinové děti odvádí třídní učitelka dle rozpisu do jednotlivých
oddělení školní družiny.

