ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO RODIČE 1. ROČNÍKU
1. organizace výuky od STŘEDY 1. 9.
 1. ŠKOLNÍ DEN – 1. 9. – 7.40 HODIN PŘÍCHOD DO ŠKOLY, TESTOVÁNÍ V ŠJ (viz dokument
Informace k výuce a provozu ve školním roce 2021/2022)
 čtvrtek 2. 9., pátek 3. 9. – 3 vyučovací hodiny, tj. do 10.45 hodin, 11.00 oběd, po obědě školní družina
nebo odchod s rodiči domů
 od pondělí 6. 9. výuka podle rozvrhu hodin
2. školní družina
 od čtvrtka 2. 9. po vyučování podle rozvrhu hodin každý den do 15.30 hodin
 poplatek: 3,- Kč za každý den pobytu; vybíráme jednou za 2 uplynulé měsíce
 přihlášky a vše kolem ŠD – paní vychovatelka Sandra Dvořáková, příp. ředitelka školy
3. stravování
 vyplnit a podepsat přihlášku ke stravování, přinést ji zpět ve čtvrtek 2. 9., spolu s ní i 3 podepsané
souhlasy týkající se citlivých údajů žáků (GDPR)
 žáci se odhlašují den předem, popř. ráno do 6.30 hod. a to pouze na číslo 731 615 254 (mobil do školní
jídelny). První den nemoci mají rodiče právo si vyzvednout oběd mezi 12 – 12.30 hod., a to pouze do
vlastních nádob. Prosíme tuto možnost využívat jen ve výjimečných případech.
4. pitný režim (čaj)
 každé dítě si nosí vlastní pití v dobře uzavíratelné lahvi tak, aby ho mělo dostatek po celou dobu pobytu
ve škole a školní družině
5. vyučující





Mgr. Ladislava Plachá – třídní učitelka – český jazyk, matematika
Mgr. Pavla Švábová – anglický jazyk
Věra Chválová – hudební výchova, tělesná výchova
Sandra Dvořáková – prvouka, výtvarná výchova, pracovní činnosti
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6. nepovinný předmět – katolické náboženství
 den, čas a termín zahájení vyučování bude oznámeno 1. 9. - p. farář Ondřej Špinler
7. distanční výuka
V případě takové změny epidemiologické situace, že by muselo dojít k uzavření školy, přecházíme na distanční
výuku. Tu realizujeme v platformě GOOGLE CLASROOM (dále GC).
Využívat ji budeme i tehdy, kdy bude žák nemocný - k vzájemné komunikaci, zadávání učiva, online
konzultacím nebo online výuce – tak, jak to bude vyžadovat konkrétní situace.
Žáci obdrží přístupové údaje a postup registrace do GC a do konkrétních učeben (= předmětů). Tam budete Vy
jako rodiče mít přístup samozřejmě také a případné online výuky se budete moci účastnit.
8. omlouvání žáků v případě nemoci, návštěvy lékaře apod.
 telefonicky, e-mail – 605 178 164 (soukromý telefon L. Plachá), sadek@zskola.com
 nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá rodič či zákonný zástupce
žáka třídní učitelku o uvolnění z vyučování písemně předem
 nemůže-li se žák zúčastnit z nepředvídatelných důvodů vyučování, je rodič či zákonný zástupce žáka
povinen nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka oznámit třídní učitelce důvod
nepřítomnosti
 uvolnění z jedné vyučovací hodiny poskytuje vyučující dané hodiny, na jeden den třídní učitelka, na
více dnů ředitelka školy na základě písemné žádosti, kterou předkládá žák předem
 ve výjimečných případech na základě písemné žádosti rodiče či zákonného zástupce žáka může být žák
uvolněn z výuky v jednom školním roce nejvýše jednou na dobu 5 vyučovacích dnů; při rozhodování o
uvolnění se přihlíží ke studijním výsledkům, absenci a chování žáka
 formulář „ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ŽÁKA Z VÝUKY NA 2 A VÍCE DNŮ“ najdete na webových
stránkách školy, oddíl ZÁKLADNÍ ŠKOLA, záložka DOKUMENTY
 veškerá nepřítomnost je rovněž omlouvána písemně v omluvném listu v NOTÝSKU PRO 1. ROČNÍK
hned po skončení nemoci či nepřítomnosti; lékař omluvenku nevystavuje, stačí stručná omluva a podpis
rodiče či zákonného zástupce
9. pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy je omezen na nezbytné nebo výjimečné
případy
 odchod ze školy v průběhu vyučování (např. k lékaři apod.) – na základě písemné omluvenky, na níž
bude uveden čas odchodu ze školy, vyučující pustí žáka do šatny, zákonný zástupce či osoba, která je
oprávněna žáka vyzvednout, čeká v šatně
 odchod ze školní družiny – zákonný zástupce či osoba, která je oprávněna žáka vyzvednout, zavolá na
mobil školy 731 615 256 a vyčká příchodu svého dítěte v šatně
10. před prvním příchodem žáka do školy se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti
11. do ZŠ se přijímají pouze zdraví žáci, zákonní zástupci jsou povinni nahlásit každou změnu zdravotního stavu
žáka – vid dokument Informace k výuce a provozu ve školním roce 2021/2022
12. každý žák bude mít ve škole vlastní dezinfekční přípravek a papírové kapesníky
13. provoz školy – příchod do školy nejpozději v 7.45 hodin
Ranní družina není, ale v případě nutnosti dřívějšího příchodu bude poskytnut žákům dohled ve třídě.
1. vyučovací hodina – 7.55 – 8.40 hodin; přestávka po této hodině – svačina
2. vyučovací hodina – 8.55 – 9.40 hodin; velká přestávka – téměř za každého počasí venku v okolí OÚ
3. vyučovací hodina – 10.00 – 10.45 hodin
4. vyučovací hodina – 10.55 – 11.40 hodin
5. vyučovací hodina – 11.50 – 12.35 hodin
14. zájmové kroužky
Podle zájmu žáků a případné epidemiologické situace budou zahájeny na začátku října.

15. projekt OVOCE DO ŠKOL – dvakrát do měsíce obdrží žáci zdarma různé ovoce či zeleninu
16. školní fond
 bývá ve výši 600,- Kč na rok (možnost platit ve dvou splátkách 300,- Kč za každé pololetí);
je určený na platby za akce školy, za papírové utěrky do tříd, příp. za další platby)
TERMÍN PLATBY SE VČAS DOZVÍTE
17. DALŠÍ INFORMACE:
 sledujte webové stránky www.zssadek.cz
 ptejte se – osobně, telefonicky, mailem:
605 178 164 (třídní učitelka L. Plachá)
731 615 256 (ZŠ, ŠD)
731 615 254 (ŠJ)
704 617 048 (vedoucí stravování Dana Hájková)
sadek@zskola.com

STŘEDA 1. 9. 2021





sraz před školou – třídní učitelka, děti a jejich doprovod (rodiče) – 7.40 hodin
testování ve školní jídelně
8.00 – cca 8.45 hodin – slavnostní zahájení školního roku v 1. třídě
s sebou: AKTOVKA

ČTVRTEK 2. 9. 2021
DOMÁCÍ ÚKOL – AKTOVKA A V NÍ PENÁL S PASTELKAMI, SVAČINKA A PITÍ,
DEZINFEKCE NA RUCE, PAPÍROVÉ KAPESNÍČKY, 2 ZDRAVOTNICKÉ
ROUŠKY, POLŠTÁŘEK, ÚKOLNÍČEK, PODEPSANÉ 3 PAPÍRY (SOUHLASY),
VYPLNĚNÁ PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ
V ÚKOLNÍČKU BUDOU MÍT DĚTI KAŽDÝ DEN NAPSÁNO, CO SI MAJÍ KDY
PŘINÉST NEBO SPLNIT.
PROSÍM O KONTROLU ÚKOLNÍČKŮ A VÁŠ PODPIS POD ZPRÁVOU.
TĚŠÍM SE NA DĚTI I NA VÁS RODIČE.
VAŠE PANÍ UČITELKA LAĎKA PLACHÁ 

