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Informace pro rodiče dětí 1. třídy
Organizace začátku školního roku:
První školní den v 8:00 h slavnostní zahájení ve třídě (předpokládáme 1 vyučovací hodinu),
seznámení s organizací prvních dvou týdnů.
Od dne 6. 9. 2021 probíhá výuka podle rozvrhu.
První den v září mohou rodiče vodit své dítě až do třídy, další dny doporučujeme doprovod
jen k šatně, druhý týden by se měli rodiče rozloučit s dětmi u vchodových dveří.
Žáci 1. ročníku zahájí školní rok ve třídě, testování proběhne 2. 9. 2021 (rodiče mohou být
přítomni).
Další testování žáků proběhne 6. 9. 2021 a 9. 9. 2021.
Antigenní test SARS-cov-2 – výtěr z nosu. Pokud rodiče nebudou chtít testovat tímto
testem, zajistí si vlastní test, který si žák přinese a provede samotest ve škole.

S nabídkou zájmových kroužků a časem jejich zahájení budou rodiče seznámeni
v průběhu září.

Pro zájemce o školní družinu:
Družina je rozdělena na ranní a odpolední
•
•

Ranní družina – od 6:30 h do 7:30 h , pak odcházejí do třídy
Odpolední družina – pouze pro přihlášené děti, po ukončení výuky děti
předává učitelka vychovatelce. Při vyzvedávání dětí zvoňte na zvonek
příslušné družiny.

První týden v září si rodiče vyzvedávají své děti osobně v oddělení.

Tel. ŠD: 774 442 067 vychovatelka: Monika Nová
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Přihlášky odevzdávejte přímo ve školní družině. Bez řádně vyplněné přihlášky nemůže být
dítě přijato do ŠD.
Pro zájemce o školní stravování:
Kontakt: Tel. ŠJ: 774 442 067 Vedoucí ŠJ: Monika Nová

Pomůcky pro 1. třídu:
Děti mají objednané veškeré učebnice, pracovní sešity a další pomůcky.
Ostatní potřeby si musí rodiče obstarat sami.
Potřeby pro 1.třídu:
Aktovka, pouzdro – 2Xtužky č.2 (HB), složka na písmena, složka na číslice, obaly na sešity a
knihy, cvičební úbor a obuv (neklouzavou obuv-jarmilky do tělocvičny a jinou obuv na
hřiště, školní přezůvky(pytlík na přezůvky), zástěra do pracovního vyučování a výtvarné
výchovy, láhev na pití, krabičku na svačinu, ubrousek, tuhé lepidlo, lepidlo Herkules,
propisovací průhledná folie ( 1ks A4, 1ks A5), 2 kelímky od RAMY-PERLY, hadřík, ubrus na
lavici do VV (staré noviny), temperové barvy, křídové pastely, krabici na výtvarné potřeby,
tuš černá, papírové kapesníky (celé balení nebo krabice), papírové ručníky (utěrky – 4
role), toaletní papír (4 role).
Všechny pomůcky musí mít děti podepsané.
První den v září mohou rodiče vodit své dítě až do třídy, další dny doporučujeme
Další testování žáků proběhne 6. 9. 2021 a 9. 9. 2021.
Antigenní test SARS-cov-2 – výtěr z nosu. Pokud rodiče nebudou chtít testovat tímto
testem, zajistí si vlastní test, který si žák přinese a provede samotest ve škole.
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ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022
Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních školách ve středu 1. září 2021.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021.
Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022.
Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny na období: 21. 2. - 27. 2. 2022
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.
Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

