Základní škola Telč, Hradecká 234, příspěvková organizace

1. TÝDEN V 1. TŘÍDĚ
ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
1. září (úterý)

8.30 hod. slavnostní zahájení školního roku na Státním zámku Telč –
po ukončení odchod žáků do tříd.
Z důvodu hygienických opatření souvisejících s pandemií Covid 19
nebude rodičům a rodinným příslušníkům povolen vstup do
budovy školy jako v minulých letech. Pro rodiče bude připraveno
zázemí na školní zahradě, kam třídní učitel žáky po skončení programu
ve třídě přivede. Na zahradě bude rodičům předána složka
s informacemi o organizaci 1. školního týdne, klíč od šatní skříňky,
přihlášky do školní družiny, příp. náboženství a dotazník (pro potřeby
školní matriky).

2. září (středa)

Vyučování končí v 10.00 hod. – rodiče čekají na žáky na nádvoří před
školou (vchod od školní jídelny).
Aktovka, pouzdro, přezůvky, ručník, deníček, folii A4, A5, tabulku, fix,
hadřík – vše přinést podepsané (osobní číslo a třída).
Vyplněnou přihlášku do školní družiny, harmonogram týdne
a dotazník (pro matriku).
Přinést 250 Kč na ISIC ŠKOLÁK k otevírání školní budovy. Svačina,
pití.

3. září (čtvrtek)

Vyučování končí v 11.00 hod.
Pomůcky na výtvarnou výchovu v kufříku, lepidlo, nůžky, barevné
papíry – vše podepsané.
Svačina, pití.

4. září (pátek)

Vyučování končí v 11.00 hod.
Přinést obalené a podepsané učebnice a sešity, které děti v předchozích
dnech přinesou v aktovkách domů.
Svačina, pití.

7. září (pondělí)

Konec vyučování v 11.40 hod. Školní pomůcky a učebnice dle rozvrhu.
Cvičební úbor v sáčku (nutné dvojí obutí – do tělocvičny boty se
sálovou podrážkou – bílou, na hřiště botasky) – vše podepsané.

8. září (úterý)

Focení žáků 1. tříd od 8:00 hod. (60,- Kč / 3 ks, každá další 15,- Kč).

Další dny denně s sebou – aktovka, pouzdro, učebnice a pracovní sešity, deníček,
žákovskou knížku, sešity, desky na sešity, zásobník na číslice a na písmenka, kapesník.
Svačina + ubrousek pod svačinu a pití!!!

Zásady školní docházky
Vzhledem k hygienickým opatřením je povolen vstup do školy pouze žákům
bez doprovodu z nádvoří (vstup od školní jídelny).
1. Vstup do školy pouze hlavním vchodem z nádvoří v 7.45. Na děti bude čekat třídní učitel.
2. Při onemocnění dítěte sdělit bezprostředně vyučujícímu do tří dnů důvod nepřítomnosti,
případně omluvit osobně.
3. Během vyučování dítě odchází ze školy pouze v doprovodu rodičů (dospělé osoby).
Neuznává se písemné ani telefonické sdělení.

4.
5.
6.
7.

Školní úraz hlásit okamžitě, nejpozději do 2 dnů.
V případě ztráty věcí ve škole nahlásit co nejdříve.
Žákovská knížka každý týden podepsaná rodiči s datem podpisu.
Každý den kontrola deníčku a webových stránek třídy – zprávy ze školy.

Obědy ve školní jídelně si rodiče zařizují individuálně.
V případě potřeby kontakt na třídního učitele:
1. A Mgr. Jana Antoňů
email: antonu@zshradeckatelc.cz
mobil: 724377970
1. B Mgr. Josef Musil
email: musil@zshradeckatelc.cz
mobil: 605 177 034
Webové stránky: http://prvnaci.somtservis.cz/ – nutná prvotní registrace.
Prosíme, aby každý donesl v průběhu druhého týdne krabici papírových kapesníků.

