Základní škola Dědina
Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz
tel.: 235 359 229 fax.: 235 355 185, dundera@zsdedina.cz

Informační list pro rodiče budoucích prvňáčků
Režim školy
6:30

ranní družina

7:40

otevření budovy školy

7:55

přípravné zvonění, žáci se připravují na výuku

8:00 - 8:45

1. hodina

8:55 - 9:40

2. hodina

9:40 – 10:00

svačinová přestávka

10:00 – 10:45

3. hodina

10:55 – 11:40

4. hodina

11:50 – 12:35

5. hodina

Po výuce následuje družina.
Upravený režim 1. tříd na začátku školního roku
Školní rok 2015/2016 začíná v úterý 1. 9. 2015.
1. týden
V úterý 1.9. 2015 sraz v 8:15 před školou. Následuje program v sále školy a poté se přesuneme do třídy, kde setrváme
cca do 10:00.
Středa – pátek výuka 2 vyučovací hodiny (8:00 – 9:40)
Pro děti si bude třídní učitelka chodit v 7:55 do šaten.
2. týden
Výuka 3 vyučovací hodiny (8:00 – 10:45)
Pro děti si bude třídní učitelka chodit v 7:55 do šaten.
3. týden
Výuka dle rozvrhu.
Děti již chodí do třídy sami.

Další informace
Školní řád
Doporučuji si na školních webových stránkách prostudovat školní rád.
Uvolňování a omluva žáka
V případě pobytu na horách, jiných důvodů, které trvají maximálně 2 dny - uvolňuje třídní učitel. Na více jak dva dny
uvolňuje ředitel školy. Je nutno vyplnit formulář.
V případě nemoci – omluvenka do notýsku v omluvném listu.
Pokud se dítě nedostaví do školy, rodič má povinnost ho do 48 hodin omluvit, nahlásit důvod nepřítomnosti a to
emailem, telefonicky třídní učitelce, nebo telefonicky do kanceláře školy.
V případě velkých absencí má třídní učitel právo požadovat omluvu od lékaře.
Pokud budete chtít dítě uvolnit během výuka je potřeba napsat lísteček a dítě si vyzvednout osobně. Dítě nemůže
odejít samo!

Šatna
Každé dítě má svou šatní skříňku. Během prvních dvou dnů dostane klíček, je nutné nechat vyrobit duplikát se
jménem, který u sebe bude mít třídní učitelka (školník) pro případ zapomenutí či ztráty.
Školní jídelna
Dítě obdrží zápisní lístek na začátku roku.
Záloha na čip na obědy činí 110,-.
Dítě má možnost vybrat si ze dvou jídel, přičemž 2. jídlo je BIO a vegetariánské.
Na webových stránkách školy je k dispozici jídelníček pro daný týden. Máte možnost jej s dítětem projít.
V případě nemoci je nutno jídlo odhlásit u hospodářky školní jídelny. 1. den nemoci možnost vyzvednout.
Školní družina
Funguje od pondělí do pátku.
Ranní družina 6:30 – 7:40 vždy v daném oddělení.
Odpolední družina od konce výuky do 16:00 ve svém oddělení.
Večerní družina 16:00 – 17:30 v daném oddělení.
Cena za školní družinu bude upřesněna v novém školním roce.
Kroužky
Na konci září by měl být zveřejněn seznam kroužků.
Děti se přihlašují prostřednictvím formuláře (ke stažení na webu školy), který odevzdají třídní učitelce.
Kroužky fungují od října.
Třídní informace
Domácí úkoly většinou každý den, označeny puntíkem, vždy prosím podepište, úkol se realizuje doma, ne v družině.
Psací potřeby – doporučujeme trojhranné, každý den kontrola penálu, ořezané tužky, pastelky, píšící pero, 2 – 3 tužky
č. 2, pero Tornado, Stabilo
Přezouvání – přezůvky s bílou podrážkou
Písmena – do zásobníku pouze ty, která probíráme
VV, PČ – děti si potřeby dají ve třídě do šuplíku, pomůcky viz. seznam
TV – sportovní obuv s bílou podrážkou, tričko, kraťasy, tepláky, náhradní ponožky
Další potřeby: na začátku roku 2 balení pap. kapesníků, razítko se jménem, 8 Kč šanon na výkresy, 2 hrací kostky
s puntíky (1-6)

Seznam pomůcek
•

desky na písmena

•

podložka na modelování z plastové hmoty A3

•

stíratelný fix + hadřík

Seznam pomůcek na VV a PČ
•

zástěru nebo halenu

•

pastelky Plasticolor

•

kelímek na vodu

•

lepidlo na papír

•

hadřík

•

voskovky

•

krycí vodové barvy

•

modelína

•

tempery

•

•

tuš

nůžky se zaoblenými hroty – musí ustřihnout
látku

•

štětce – vlasový č. 4 a 8, plochý štětec
štětinový č. 12

•

ořezávátko

