Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín
INFORMACE PRO RODIČE PRVŇÁKŮ - ŠKOLNÍ ROK 2020/ 2021
Milí rodiče,
nástup do školy je velkou změnou jak pro děti, tak pro Vás, rodiče. Změní se celkový rytmus dne, prostředí, očekávání,
nároky... Ze školkového dítěte se jako mávnutím kouzelného proutku stává první školní den školák s novou taškou, penálem
a dalšími novými a zajímavými předměty :-)...
Mnoho dalšího zajímavého dostane prvňáček první školní den:
Domů si přinese nové učebnice, pracovní sešity a sešity, které si bude moci prohlédnout jak ve škole, tak i důkladněji doma
a zde je také během prvního zářijového týdne s Vaší pomocí podepsat a obalit (doporučuji pevnější materiál, tenké obaly se
často vyvlékají a ztrácejí), aby co nejdéle vydržely v hezkém stavu a dobře se nám s nimi pracovalo. :-) Aby byl dostatečný
čas na dokoupení vhodných obalů, budou děti neobalené učebnice a sešity nosit během prvního týdne domů. Pak se většina
pomůcek bude nechávat ve škole, aby děti příliš nezatěžovaly svá záda, domů budou nosit jen nezbytně nutné sešity a učebnice
(z kterých budou např. mít DÚ).
Mezi sešity také najdete notýsek, v kterém budete mít první domácí úkol Vy, rodiče, a to vyplnění úvodní stránky (jmen, adres,
telefonů...). Pokud se některé osobní údaje během školního roku změní, je potřeba tyto změny zavčasu ve škole nahlásit (týká
se to hlavně změny tel. čísel a trvalého bydliště).
Všichni prvňáčci také dostanou balíček se základními školními potřebami v hodnotě 200,- Kč (SEVT balíček pro 1.tříduvarianta Alex), který obsahuje: pastelky, voskovky, modelínu, vodovky, štětce, kelímek, ubrus na VV, lepidlo, ořezávátko,
nůžky, náčrtník, barevné papíry. Dokoupit bude potřeba: desky na písmenka a číslice, paletu, tužky (č.1 trojhranné na
malování, alespoň dvě tužky č. 2HB na psaní také trojhranné), fixy, gumu, malé pravítko (20 cm) do penálu (větší pravítko
a trojúhelník bude potřeba až ve vyšších ročnících, stejně tak i kružítko). Dětem se budou navíc hromadně objednávat kufříky,
stíratelné tabulky s fixy (k popisovací destičce prosím opatřete dětem vhodný hadřík na utírání), náhradní fixy po vypsání
a pero (to budou potřeba až později, zpočátku budou děti psát tužkou).
Vše (kromě základního balíčku) se bude platit z příspěvku rodičů na pomůcky, který se bude na začátku školního roku vybírat
a jeho výši stanovíme dle cen dokupovaných pomůcek. U případně později dokupovaných předmětů cenu upřesníme
a vybereme později a zvlášť.
Na výtvarnou výchovu je třeba děti ještě vybavit pracovní košilí a hadříkem na utírání štětců.
Všechny pomůcky by bylo dobré dětem vhodně a nesmývatelně podepsat a je potřeba je průběžně kontrolovat (např. na
třídních schůzkách) a dle potřeby dokupovat vypotřebované - lepidla, tempery, vodovky apod. Pravidelná kontrola stavu
penálu (neměly by chybět 2 ořezané tužky č. 2 (HB), pastelky, fixy, guma…) a tašky také pomůže v plynulé školní práci. :-)
Vhodné přezůvky je nutné podepsat a opatřit na ně látkový pytlík na zavěšení v šatně (a alespoň dvakrát za rok zkontrolovat
jejich stav - často se stává, že dítěti vyroste noha, nebo přezůvky nevydrží každodenní užívání).
Stejně tak je třeba označit i cvičební úbor, který tvoří: tričko, tepláky, tepláková bunda, vhodná obuv do tělocvičny a sportovní
boty na ven a vše vložit do látkového pytlíku, který bude viset v šatničce před tělocvičnou. Nedoporučujeme gymnastické
cvičky, které nejsou vhodné na běh. V případě teplého / chladného počasí je třeba dětem připravit odpovídající alternativu
oblečení (zvážit čepici a sluneční brýle). U dětí s dlouhými vlasy je třeba v den Tv zvolit vhodný, pevně zapletený účes, a také
nechat doma větší náušnice a cenné přívěsky, z důvodu snížení rizika úrazů.
Ručníky jsou všude jednorázové papírové. Látkové ručníky doporučujeme na Tv až u vyšších ročníků.
Při nemoci žáka je možné odhlašovat obědy do 8:00 hodiny ranní, první den neplánované absence dítěte je možnost oběd
mezi 11:15 – 11:30 hodinou v ŠJ vyzvednout. V další dny absence dítě nárok na školní oběd nemá. Absence se po návratu
dítěte omlouvá nejpozději do 3 dnů zápisem v notýsku s uvedením důvodů a doby trvání, systém omluvných lístků bude
uznatelný pouze v ŠD dohodnutým způsobem (telefonicky jen ve výjimečných případech). Pro úkoly si lze přijít po vyučování,
nebo je lze zasílat po spolužácích, případně emailem, bude-li k dispozici. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z předem
známých důvodů, požádají rodiče o jeho uvolnění písemně (v notýsku) třídního učitele (jde-li o absenci v délce od 1
vyučovací hodiny do 2 pracovních dnů) případně ředitele školy (jde-li o absenci delší než 2 dny). Nemůže-li se žák
účastnit vyučování z důvodů, které nemohl předem předvídat, jsou rodiče povinni informovat třídního učitele, a to buď
přímo nebo prostřednictvím sekretářky školy hned první den. Absenci způsobenou zdravotními důvody je třeba doplnit
vyjádřením (nejlépe lékaře), po jakou dobu má být žák omluven z tělesné výchovy či pohybových aktivit.
Domácí úkoly, čtení, případně počítání je potřeba pravidelně podepisovat. Podpis rodiče je potvrzením, že souhlasí s
kvalitou vypracovaného úkolu. Do přípravy věcí do školy je dobré zapojovat i školáka: kontrolou penálu, úklidem tašky...
Doma dbát na správné držení tužky a dodržování vhodné vzdálenosti očí při psaní (25-30 cm). Případné chyby se obtížně
odnaučují a mohou pak způsobovat zdravotní problémy (vady páteře, oční problémy...).
Děti by měly pravidelně, každé ráno snídat vhodné potraviny, aby měly dostatek energie na pobyt ve škole. V případě potřeby
mohou děti k snídani využít čas před první vyučovací hodinou ve své třídě. Je třeba dávat každý den dítěti dostatek pití
a kvalitní svačinu, která probíhá po 2. vyučovací hodině.
Bylo by dobré si společně s dítětem pročíst školní řád a vysvětlit základní body. Další aktuální a podrobnější informace,
fotografie apod. lze najít na nástěnkách ve škole a internetu – www.zstrebonin.cz.
U vedoucí ŠJ se provádí platby školného MŠ a ŠD a stravného vždy do 15. v měsíci, vybírání peněz na výlety a podobně.
Pozdní platby mohou být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ i ŠD.

KRÁTKÉ PŘEHLEDNÉ SHRNUTÍ:
Prvňáčci obdrží:
Učebnice,
pracovní sešity,
sešity
pastelky,
voskovky,
modelínu,
vodovky,
štětce,
kelímek,
ubrus na VV,
lepidlo,
ořezávátko,
nůžky,
náčrtník,
barevné papíry
čtvrtky, box na magnetické zavírání
stíratelné tabulky s fixy,
pero (později).
… Výši příspěvku za poskytnuté školní potřeby upřesníme v průběhu září.
Potřeba dokoupit:
Obaly (pokud možno z pevnějšího materiálu, tenké obaly se často vyvlékají a ztrácejí) -stačí na začátku školního roku
školní tašku,
penál,
paletu,
tempery,
tužky trojhranné (č.1 na kreslení, alespoň dvě tužky č. 2- HB na psaní)
desky na písmenka a číslice
fixy, náhradní fixy po vypsání,
gumu,
malé pravítko do penálu (ve vyšších ročnících dlouhé pravítko, trojúhelník a kružítko, tužku č.3 na rýsování),
pracovní košili na VV,
hadřík na utírání štětců a hadřík na utírání stíratelné tabulky,
vhodné přezůvky (ne pantofle nebo roztrhané) + látkový pytlík na zavěšení v šatně,
cvičební úbor: tričko, tepláky, teplákovou bundu, sportovní obuv do tělocvičny (čistou) a sportovní boty na ven (může být
sportovní obuv používaná na docházku do školy) a vše vložit do látkového pytlíku, který bude viset v šatně u herny
další vybavení dle pokynů třídního učitele v září

Školní družina
Přihlášky do ŠD jsou k dispozici na webu školy a u paní vychovatelky ŠD. Přihlášky je třeba odevzdat nejpozději do
pondělí 24.6.2019 do rukou vychovatelky ŠD, případně zaslat naskenované na email: druzina@zstrebonin.cz
Seznam přijatých dětí pro aktuální školní rok bude zveřejněn na webových stránkách školy do konce června. Na základě zájmu
a návštěvnosti ŠD v předchozích letech je stanoven provoz školní družiny na ranní a odpolední takto:
Po
6:30 – 7:20
11:25 – 16:00
Út
6:30 – 7:20
11:25 – 16:00
Z provozních důvodů může být provoz ŠD upraven,
St
6:30 – 7:20
11:25 – 16:00
zejména s přihlédnutím ke změnám v rozvrhu hodin v ZŠ.
Čt
6:30 – 7:20
11:25 – 16:00
Pá
6:30 – 7:20
11:25 – 16:00
Výše příspěvku na úhradu neinvestičních nákladů „školného“: 270,-Kč / měsíc. Kapacita školní družiny je 30 dětí.
Výše příspěvku na úhradu zájmových útvarů ŠD bude stanovena v průběhu září podle provozních nákladů.
Děti zapsané do ŠD budou potřebovat také sportovní oblečení na vycházky (aktuálně podle počasí) a vhodnou obuv –
ne střevíčky a pantofle! Vše je nutné vložit do látkového pytlíku označeného jménem. Děti si přinesou hrníček na pití.

DALŠÍ PODROBNOSTI UPŘESNÍME PO ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU,
ŠKOLNÍ ROK 2020 / 2021 BUDE ZAHÁJEN 1. ZÁŘÍ 2020 V I. TŘÍDĚ NAŠÍ ZÁKLADNÍ Š KOLY

