Základní škola Nedakonice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
687 38 Nedakonice 142
___________________________________________________________________________
Informace pro žáky a rodiče o novém školním roce 2018/2019
Zvonění :
1.hodina
2.hodina
3.hodina
4.hodina
5.hodina
6.hodina

8.00 – 8.45
8.55 – 9.40
10.00 – 10.45
10.55 – 11.40
11.50 – 12.35
13.05 – 13.50

Malá přestávka: 10 minut
Velká přestávka: 20 minut
Přestávka na oběd: 30 minut

Žáci budou potřebovat :
1. přezůvky- s bílou podrážkou a pevnou patou, obuv s volnou patou je na vlastní
zodpovědnost rodičů
2. do Tv cvičební úbor – doporučujeme nachystat raději starší věci, hlavně je důležitá
pevná a protiskluzná obuv- vše dát do plátěné tašky (pytlíku)
3. do Vv – vodové barvy, temperové barvy, plochý štětec číslo 12, kulatý štětec číslo 8
nebo 10, kulatý štětec malý, paletka nebo kelímky na míchání barev, kelímek na
vodu, hadřík, staré noviny jako podložka na lavici, lepidlo, nůžky, zástěra nebo košile
proti ušpinění (neplatí pro rodiče žáků 1. třídy)
4. fixy – základní barvy, tužky č. 1 a č. 3
5. 1 balení papírových kapesníků – nejlépe 1 krabičku jednorázových kapesníků
V letošním školním roce vybíráme ( pro ty, kdo nemají předplaceno) :
900 Kč do fondu SRPŠ na školní a hygienické pomůcky (sešity, výkresy, barevné papíry,
kancelářské papíry, toaletní papír, papírové ručníky apod.), vstupné a cestovné divadlo, kino
apod. do 31. října 2018. Podrobnější informace na třídních schůzkách dne 12. 9. 2018 v 16.00
hodin.
Další důležité informace:
 pokud bude dítě chodit na oběd, vyplňte příslušný formulář a odevzdejte třídní
učitelce nejpozději do 5. 9. 2018.
 obědy odhlašujte telefonem nebo SMS zprávou na tel. čísle 735 778 274, e-mailem
na adrese : sjnedakonice@seznam.cz, nejpozději den předem do 14.00 hodin,
v případě naléhavého onemocnění v daný den do 7.00 hodin
 žáci, kteří budou navštěvovat ŠD musí mít do 7. 9. 2018 řádně vyplněný Družináček,
který obdrží od paní vychovatelky Bc. Dobromily Krysové nebo od paní vychovatelky
Světlany Hájkové
 výuka náboženství : 1. a 2. třída - čtvrtek 11.50 -12.35, první hodina 13. 9.
3. třída –
středa 13.10. – 13.55, první hodina 12. 9.
4. a 5. třída - středa 14.00 – 14.45, první hodina 12. 9.
 školní budova se otevírá denně v 7.40 hod
 upozorňujeme na skutečnost, že děti mohou jezdit do školy na kole bez doprovodu
dospělé osoby až po dovršení 10-ti let, děti do 15-ti let musí mít vždy cyklistickou
přilbu
 zbývající informace jsou uvedeny v žákovské knížce, kterou je nutno řádně vyplnit
 předpokládané termíny třídních schůzek ve školním roce 2018/2019 jsou: 12. 9.2018,
21. 11. 2018, 10. 4. 2019
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osobní konzultace jsou možné kdykoliv mimo vyučování po domluvě s třídním
učitelem, úředním dnem je středa
nabídka zájmových kroužků pro nový školní rok bude rodičům předána na úvodní
třídní schůzce 12. 9. spolu s ostatními informacemi.

Těšíme se na spolupráci
ZŠ Nedakonice
V Nedakonicích 28. 8. 2018

