Informace ze schůzky rodičů žáků ZŠ ze dne 12. 6. 2018
• Ve školním roce 2018/2019 budou do jedné třídy spojeny 2 ročníky (3. a 4. ročník) – třídní
uč. paní Mgr. Iva Svobodová.
Třída 1., 2. a 5. ročníku zůstane samostatná (1. r. - tř. uč. Mgr. Lucie Rabasová, 2. r. - Mgr.
Zuzana Cabicarová, 5. r. - Mgr. Romana Jarolímová).
• Školní rok končí v pátek 29.6. 2018 v 8:45 hodin, provoz ŠD je zajištěn již od 8:45 hodin,
jinak se provoz ŠD nemění.
• V týdnu od 25. 6. do 28. 6. 2018 bude vyučování ve všech ročnících končit v 11:45 hodin.
• Činnost kroužků bude ukončena v týdnu od 18. 6. do 22. 6. 2018.
• S vysvědčením žáci dostanou seznam pomůcek do vyšší třídy (netýká se žáků 5. r.),
seznamy budou uvedeny také na web.str. ZŠ (od poloviny července).
• Žákovské knížky se po dobu docházky archivují, po ukončení docházky mohou rodiče
písemně či osobně zažádat o vydání žákovských knížek u paní třídní učitelky či u paní
ředitelky.
• Nový školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí 3. 9. 2018, aktovky (ani přezůvky) si
žáci s sebou 3. 9. 2018 brát nebudou. Vyučování bude 3. 9. 2018 ukončeno v 8: 45 hodin.
Žáky ze 2., 3., 4. a 5. ročníku již rodiče do tříd nedoprovázejí.
• Provoz školní družiny ve školním roce 2018/2019 bude zahájen v úterý 4. 9. 2018 na
základě přihlášek do ŠD (lze stáhnout na web. stránkách školy).
Přehled akcí v měsíci červnu
13.06. 2018 – Zážitkový kurz první pomoci (zdarma)
22. 06 2018 – Beseda o plazech (cena 40,00 Kč)
26. 06. 2018 – Zdravá pětka – beseda o zdravé výživě (zdarma)
27. 06. 2018 – školní výlet na zámek Karlova Koruna v Chlumci (přibližná cena 160,00 Kč)
28. 06. 2018 – slavnostní jmenování žáků 1. třídy na čtenáře
29. 06. 2018 – slavnostní rozloučení se žáky 5. ročníku, ukončení školního roku
O termínu vybírání peněz na akce budou zákonní zástupci včas informováni.

