Informace pro rodiče budoucích prvňáčků a dětí nastupujících do přípravné třídy
Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že se v červnu nebude konat informativní schůzka, připravili jsme pro Vás
souhrn informací, se kterými jsme Vás obvykle na schůzce seznamovali.
Ve školním roce 2021/22 budou otevřeny čtyři první třídy a třídními učitelkami budou:
Mgr. Jana Eichlerová, Mgr. Ivana Ganišinová, Mgr. Jana Kvapilová a Mgr. Jana Vomelová.
Ve třech třídách budou společně s třídními učitelkami působit i asistentky pedagoga.
Žáky budeme do jednotlivých tříd rozřazovat až ve druhé polovině srpna, kdy se ustálí pohyb
žáků (stěhování, odklady šk. docházky).
Přípravné třídy budou ve školním roce 2021/2022 dvě. V těchto třídách budou třídními
učitelkami: Renáta Hladíková a Iva Stiborová. V obou těchto třídách budou učitelkám
vypomáhat asistentky pedagoga.
Slavnostní zahájení školního roku začne ve středu 1. 9. 2021 v 8 hod., kdy třídní učitelky
(1. roč. a přípravných tříd) přivítají děti a jejich rodiče a sdělí jim základní informace
k organizaci a průběhu výuky v následujících dnech.
Následně proběhnou 2. 9. 2021 od 16 hod. třídní schůzky, kde se dozvíte všechny další
důležité informace (k výuce, k pomůckám,…).
Organizaci prvního týdne naleznete na našich webových stránkách koncem měsíce srpna.
Informace o ŠD
Kdo dosud nezapsal své dítě do školní družiny, musí se dostavit osobně do oddělení ŠD
v ZŠ v Žižkově ulici 722 (malá škola) v níže uvedené dny a časy (přihláška do ŠD je
k dispozici i na našich webových stránkách – můžete si ji vytisknout a vyplněnou přinést
s sebou)
 středa 25. 8. od 14 do 16 hod.
 čtvrtek 26. 8. od 8 do 10.00 hod. a od 14 do 16 hod.
 pátek 27. 8. od 8 do 10 hod.
Bližší informace k provozu školní družiny Vám poskytne vedoucí vychovatelka Martina
Šimonková.
Školní družina bude v provozu od 1. 9. 2021.
Poplatek za ŠD: 180 Kč měsíčně
Čip na vyzvedávání dětí: 100 Kč/1 ks

Informace o ŠJ
Cena oběda: 23 Kč
Cena čipu: 100 Kč
Zápis do ŠJ (placení obědů, vyplnění přihlášek):
 středa 25. 8. od 14 do 16 hod.
 čtvrtek 26. 8. od 8 do 10.00 hod. a od 14 do 16 hod.
 pátek 27. 8. od 8 do 10 hod.
Telefon ŠJ: 412 386 332, 604 439 641
V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obracet na vedení školy (kontakty jsou uvedeny na
webových stránkách www.zssluknov.cz).
Mgr. Lenka Líbalová (zást. řed.)

