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Informace pro rodiče dětí ze základní školy, mateřské školky, lesní školky

Září 2019
Organizace školního roku
Základní škola
Třída Třídní učitelka

Asistent pedagoga

1.

Iveta Myšková

Lucie Ďuriančiková

2.

Dita Klimešová

Petra Májová

3.

Michaela Králová

Helena Vysušilová

4.

Veronika Žáková

5.

Barbora Myšková

Anna Cyrusová

6.

Pavlína Lomičová

Soňa Rutová

Prvouku, přírodovědu, vlastivědu, informatiku, přírodopis, zeměpis a fyziku bude vyučovat ve
všech třídách Milan Bárta.
Výtvarné výchovy a pracovní činnosti bude ve všech třídách vyučovat Lucie Křivánková.
Mateřská škola
Třída
Učitelky

Asistent pedagoga

Tradiční

Miluše Hanyková

Pavla Štěrbová
Radmila Týlová

Lesní

Bohumila Myslivcová

Barbora Šípková

Zuzana Mokrášová
Školní družina a dětský klub
I. oddělení ŠD

Petra Májová

II. oddělení ŠD

Helena Vysušilová

Dětský klub

Miluše Hanyková

Provozní zaměstnanci
Vedoucí školní jídelny, hospodářka

Ivana Horčíková

Kuchařky

Pavlína Líbalová, Jolana Švandová

Školnice

Andrea Kaňkovská, Marcela Štejfová

Úvodní schůzky pro rodiče ve škole a ve školce / 4. září, 9. září
Úvodní schůzka pro rodiče žáků všech ročníku se ve škole bude konat v pondělí 9. září od 17
hodin na školní zahradě.
Schůzka pro rodiče dětí lesní školky proběhne také v pondělí 9. září od 16 hodin a schůzka pro
rodiče dětí z tradiční školky bude ve středu 4. září od 16 hodin na zahradě školky.

Platby školní družiny a pomůcky / do konce září
Poplatek za školní družinu činí 300, - Kč měsíčně. V rámci školní družiny fungují také zájmové
kroužky, které se nehradí. Zájmové kroužky budou v provozu od října.
Jednorázový poplatek za pomůcky na výtvarnou výchovu, pracovní činnosti, sešity a další potřeby
školy rodiče uhradí do konce září. Poplatek je ve výši 500, - Kč za rok..
Platby lze hradit v hotovosti u paní hospodářky nebo posílat na účet :
162511882/ 0600
do poznámky napsat jméno
Rodilý mluvčí ve škole a ve školní družině
Od září bude na škole působit vždy jeden týden v měsíci rodilý mluvčí. Bude se aktivně účastnit
vyučování ve všech ročnících a ve školní družině. Rodilý mluvčí bude hrazen z Operačního
programu VVV ("šablony 2").
Termín v září : 16. - 20. 9.
Termín v říjnu : 14. - 18. 10.
Projekt Erasmus+ 2018/ 2020
Pokračuje realizace projektu spolupráce evropských škol. Další výměnný pobyt se bude konat ve
Španělsku 30. září – 4. října. Výjezdu se bude účastnit 10 dětí a 4 učitelé.
Termíny
Zdravověda s Michalem ve škole

6.9.2019

Výlet do České Lípy, výukový program, MŠ

11.9.2018

Lesní festiválek

14.9.2018

Turnaj ve vybíjené Zahrádky, ZŠ

18.9.2018

Děkujeme, že
... se snažíte dětem dávat do školy zdravé svačiny a nápoje
...dáváte dětem ve školce krabičky na svačiny, které sníží používání obalů
...dohlížíte, aby měly děti v pořádku penál a další pomůcky
...se snažíte o včasné příchody do školy a do školky
...dáváte dětem do školky a školní družiny náhradní oblečení

Zájmové kroužky, logopedie a otevřené čtvrtky budou v provozu od října !

