Zde jsou slíbené informace k zahájení školního roku.
1. V pondělí 3. 9. 2018 se k zahájení školního roku sejdeme v 7:50 na zahradě školy (vstup hlavním
vchodem ZŠ Sedmikráska):
 Zde proběhne krátké slavnostní zahájení školního roku 2018/2019.
 Poté se s dětmi odebereme do třídy, kde s námi chvíli můžete pobýt i vy, rodiče.
 Následně Vás ředitel školy, Pavel Sumec, vyzve ke krátkému rozhovoru a k podpisu
potřebných dokumentů v ředitelně školy, zároveň získáte potřebné informace o chodu školní
družiny.
 Ukončení prvního školního dne se předpokládá kolem 10:30. Děti, které již budou mít
nahlášen oběd, odvedeme do školní jídelny a poté do družiny, kterou mohou již první den
využít.
2. Co je potřeba zajistit před zahájením školního roku:
 Pokud máte zájem o stravování Vašeho dítěte ve školní jídelně už od příštího týdne, zastavte
se ještě tento týden do kanceláře jídelny ZŠ Pod Skalkou, kde je nutné vyplnit dotazník a
zaplatit první platbu na září. Poté obdržíte čip, na který budou děti odebírat obědy.
3. Co je potřeba dětem pořídit:
 Přezůvky (je třeba přinést již první školní den).
 Oblečení a sálovou obuv (prosím ne cvičky - „jarmilky“) do tělesné výchovy, které si děti
mohou nechávat ve své šatní skříňce (první den obdrží vlastní klíč) – do čtvrtku 6. 9.
 Vybavené pouzdro (tužky, pastelky, ořezávátko, guma, nůžky, lepidlo typu Kores), psací pero
zpočátku není potřeba pořizovat.
Obaly na pracovní sešity a knížky, které dostanete. (Stačí do pondělí 10. 9.) Běžné sešity
nakoupíme z třídního fondu, na kterém se domluvíme na první schůzce koncem září.
4. Co žákům pořídí škola:
 Vybavení do výtvarné výchovy (děti si budou nosit pouze „plášť“ / starší košili / starší tričko).
 Učebnice (je potřeba podepsat a obalit).
5. Školní družina:
 Přihlásit dítě do družiny můžete už 3. září 2018.
 Přihlášku obdržíte v první školní den od Lídy Doležalové.
Další informace najdete na webu naší školy. Veškeré informace budu posílat e-maily, nebo po dětech
v deníčcích.
V prvním školním týdnu podnikneme i nějaký výlet po okolí společně s druháky a třeťáky, termín a
rozvrh na další dny upřesním do pátku.

