Důležité informace pro rodiče 2016/2017
1. Vyučování začíná v 7:30 hodin, škola se otevírá v 6:45 hodin. Čtvrtá vyučovací
hodina končí v 11:10 hodin.
Hodina:
Od – do

1.
7:30 - 8:15

2.
8:25 - 9:10

3.
9:30-10:15

4.
10:25 -11:10

5.
12:00 12:45

6.
12:55 13:40

2. V pátek 2. 9. 2016 dejte dětem s sebou aktovky, budeme si rozdávat učebnice,
pracovní sešity. Stravování pro děti MŠ bude k dispozici od 1. 9. 2016 a pro žáky
ZŠ bude stravování i školní družina k dispozici od pátku 2. 9. 2016.
3. Tělocvik bude probíhat v sokolovně v Laškově nebo na hřišti
- žáci se budou převlékat tady ve škole v šatně, potřebují cvičební úbor i na venek
(tepláková souprava, tričko, botasky na venek, botasky do místnosti bílá podrážka,
švihadlo, pěnový míček, láhev s pitím)
- věci do TV budou mít dole v šatně na svém háčku.

4. Objednávání a odhlašování obědů přes telefonní číslo 776 212 423
-

má na starosti paní Urbanová
odhlásit oběd lze nejpozději do 10:00 hodin předchozího dne
v první den nemoci dítěte máte možnost si oběd vyzvednout do Vámi přineseného
jídlonosiče v době od 11:30 do 12:00 hodin.

5.
-

Prosíme o vyplnění přihlášky do školní družiny – odevzdat paní vychovatelce
nezapomeňte vyznačit dobu odchodu ze ŠD pro jednotlivé dny
družina je bezplatná
provozní doba družiny je od 11:10 do 15:10 hodin
tyto přihlášky naleznete první den školy na lavici ve třídě, kde budou sedět Vaše děti.

6. Prosíme o vyplnění přihlášky ke stravování
- odevzdat třídnímu učiteli
- tyto přihlášky naleznete první den školy na lavici ve třídě, kde budou sedět Vaše děti.
7. Vybíráme jednorázově částku na sešity, pracovní sešity a základní výtvarné
pomůcky
- rozpis částky, kterou budeme vybírat, naleznete koncem měsíce září v žákovské
knížce.
8. Děti budou potřebovat do školy:
 hrníček na pití
 papuče, ve kterých se budou moci bezpečně pohybovat po škole
 pouzdro vybavené základními pomůckami, (žáci 1. třídy – pero později)
 zástěru nebo starší triko do výtvarné výchovy
 kelímek (stabilní) na vodu
 pokud budete chtít, aby se Vaše dítě převlékalo v ŠD, tak náhradní oblečení.
Pozor, některé věci dostanou děti 1. ročníku od školy nebo od obce (desky na číslice, desky na
abecedu, vodové barvy, štětce, tužku, gumu, lepidlo, pastelky, nůžky, vodovky, ořezávátko…).
Věci dětem podepište. Další informace Vám rádi poskytnou třídní učitelé.
Přejeme Vám úspěšný školní rok 2016/2017
kolektiv ZŠ a MŠ Laškov

