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Vážení rodiče, dovolila bych si Vás seznámit v několika bodech s nejdůležitějšími organizačními        

záležitostmi této třídy a školy. 

 

KONTAKTY 

Všechny kontakty a informace ohledně školy najdete na www.zsob.cz 

V případě komunikace s třídní učitelkou využívejte můj telefonní nebo emailový kontakt. 

p. uč. Mgr. Naděžda Dvořáková, tel.732 949 077, nadezda.dvorakova@zsob.cz 

 

VÝUKA 

První týden docházky 
První školní den bude upraven dle aktuálních hygienických opatření a o průběhu Vás budu informovat 

emailem.  

Výuka každý den začíná v 7:40 hodin (žáci přichází do třídy v 7.30 hodin) a končí v 11:15 hodin. 

Od 6.30 je v provozu školní družina pro všechny žáky od 1. do 5. ročníku (včetně), kteří do školy přichází 

dříve. Abychom předešli problémům během prvního týdne docházky, potřebujeme vědět, v kolik hodin 

bude Vaše dítě opouštět školu, zda hned po vyučování, jestli půjde na oběd, do družiny či na autobus. 

Vyplňte proto, prosím, dotazník č. 1, odevzdejte nejlépe hned 1. 9., nejpozději dne 2. 9. před výukou třídní 

učitelce. Pokud dotazník neodevzdáte, nepůjde dítě na oběd a bude shromážděno ve ŠD. 

 

Pomůcky do školy. 

Na školní potřeby získá Vaše dítě dle vyhlášky příspěvek ve výši 200 Kč. Za tuto částku již byly pomůcky 

naší školou zakoupeny. Jejich seznam je uvedený v pomůckách pro prvňáčky pod čarou. 

Naše škola z rozpočtu obce přispívá dalších asi 600 Kč na nákup učebnic a pracovních sešitů. 

Všechny zakoupené pomůcky si děti do školy přinesou 2. 9. 2021. Současně je třeba, pokud je to jen trochu 

možné, všechny pomůcky podepsat (i oblečení do TV) či označit tak, aby si je Vaše dítě poznalo. 

Nutná je i průběžná kontrola a doplňování chybějících pomůcek během školního roku. 

      Pomůcky do výtvarné výchovy a pracovní výchovy si žáci nechávají ve škole. 

      Pokud chcete, můžete přinést pomůcky hned 1. 9. a uložit je s dětmi do zásuvek. 

      Podepište tiskacím písmenem jméno a příjmení a nadepište dětem takto tyto sešity: 

2x sešit 512 – ČJ 1, ČJ 2      

Úkolníček (dostanou v balíčku pro prvňáčky) – bude sloužit ke drobným vzkazům mezi rodinou a 

školou 

2x sešit 5110 -  MA1, MA2                  

1x sešit 440 - Uvolňovací cviky                           

1x sešit 440 - Pracovní listy                                  

 

Do Tv je třeba pořídit dítěti obuv do tělocvičny s neznačkující (nezanechávající čáry na parketách) 

podrážkou a obuv na hřiště (postačí plátěné tenisky) .  Před hodinou TV si dívky sundávají náušnice (dají se 

i přelepit náplastí), náramky, čelenky….Dlouhé vlásky je nutné svázat do culíku. 

 

 

 

 

http://www.zsob.cz/
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Domácí úkoly a učivo 
 

DÚ budou mít děti vyznačené v pracovních sešitech i slabikáři domečkem. 

Během absence žáka domácí úkoly a probírané učivo najdete v elektronické žákovské knížce. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o první ročník, je třeba doma s ohledem na charakter absence (nemoci..) 

doplnit stránky v pracovních sešitech, písankách, uvolňovacích cvicích, Živé abecedě, číst ze 

Slabikáře…..Ve škole v prvním ročníku je obtížné  v krátkém časovém úseku zameškanou látku v 

pracovních  sešitech a učebnicích individuálně s dítětem dohnat. Proto v případě absence bedlivě sledujte 

zadávané učivo v elektronické ŽK. V případě nejasností se kdykoli informujte u tř. učitelky. 

 

 

Chování žáků 
Problémy a konflikty mezi dětmi, které se stanou mimo školu, nejsme oprávněni řešit, nicméně pokud 

máte pocit, že Vaše dítě je jakkoliv ze strany (starších) spolužáků nějak omezováno, sdělte tuto skutečnost 

třídnímu učiteli. 

Děti budou samozřejmě poučeny druhý školní den mj. o správném chování ke spolužákům, o třídních 

pravidlech i školním řádu. 

Očekávám z Vaší strany vstřícnost a podporu při řešení opakujících se případných problémů. Chceme, aby 

se každé dítě cítilo ve škole dobře a bezpečně.  

 

 

Omlouvání dětí  
Prosím Vás o sdělení telefonního čísla i emailu obou rodičů popřípadě i číslo pevné linky (viz příloha). 

Tato čísla se zapisují do třídní knihy a slouží ke kontaktování rodičů v případě úrazu, nevolnosti…Vašeho 

dítěte. Zároveň Vás prosím o uložení telefonního čísla naší školy 566 536 922, 566 536 920,  třídní učitelky 

732 949 077   a školní jídelny 566 536 939 do svého telefonu. 

Z důvodu možného úrazu dětí ve škole je třeba nahlásit takové Vaše telefonní číslo, na které se Vám 

můžeme v průběhu dne vždy dovolat. Změnu čísla, prosím, okamžitě nahlaste třídní učitelce. 

V případě onemocnění dítěte jste povinni je omluvit do 3 kalendářních dnů v elektronické ŽK.  

Omluvenka stačí, pokud ji vystaví zákonní zástupci žáka, není třeba od lékaře. 

V případě, že Vaše dítě z různých důvodů musí opustit školu během výuky, musíte jej řádně písemně 

omluvit a požádat o uvolnění. Poněvadž rodiče píší omluvenku s neúplnými údaji, dovoluji si Vám vzor 

této omluvenky poskytnout. Tento vzor si schovejte, okopírujte, a tím tak předejdete mnohým 

nedorozuměním. Omluvenku s neúplnými údaji nelze akceptovat a dítě ze školy uvolnit. 

Omluvenku do TV pište dětem do úkolníčku s údaji, kdy a z jakého důvodu dítě necvičí. 

  

Dítě lze uvolnit na dovolenou nebo ozdravný pobyt po individuální konzultaci s třídní učitelkou, případně 

ředitelem školy. 

Plánovanou absenci, která není delší než 1 týden, může omluvit třídní učitelka (dovolená, ozdravný 

pobyt...) na písemnou žádost rodičů. Delší absence omlouvá ředitel školy – na žádost rodičů. 

 

Vzhledem k bezpečnosti dětí je škola uzamčena a rodič i dítě vstoupí do budovy školy pouze po zazvonění 

na zvonek u dveří a otevření školy pracovníkem, který právě vykonává službu. Rodič vstupuje pouze do 

vestibulu u vrátnice, dále pokračuje v doprovodu učitele, který je službou na vrátnici přivolán. Škola je za 

dozoru otevřena pouze v ranních hodinách, kdy děti přicházejí do školy. 
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Stravování 
 

Přihláška 

Přihlášku ke stravování dostáváte jako další přílohu emailu. Pokud Vaše dítě bude na obědy chodit, je třeba 

ji vyplnit a odevzdat do 23. června ve školní jídelně. Oběd na 2. 9. nahlásí třídní učitelky vedoucí 

stravování  p. Bělochové samy podle dotazníku,  který nám přinesete vyplněný 1. 9. 2021. Pokud  dotazník 

neodevzdáte 1. 9., dítě na oběd na 2. 9. přihlašovat nebudeme. Ostatní dny si dítě z obědů přihlašují a 

odhlašují rodiče.  

 

Změny ve stravování a odhlašování 

Další změny ve stravování konzultujete s paní Bělochovou. Jestliže budete chtít dítě z oběda odhlásit, 

můžete to udělat telefonicky též u paní Bělochové- tel. 566 536 939 nebo na emailu skolnijidelna@zsob.cz. 

Obědy je potřeba odhlašovat 24 hodin předem pokud víte, že dítě nebude ve škole. Pouze v případě nemoci 

odhlašujete dítě do 7:30 toho dne, kdy nemoc začala. Jestliže nestihnete dítě odhlásit, můžete 1. den nemoci 

oběd odebrat do vlastních nádob za cenu 23 Kč. Další dny již platíte plnou cenu oběda 70Kč. Za 

neodebranou nebo špatně odhlášenou stravu ŠJ neposkytuje finanční náhradu. 

Cena a úhrada obědů 

Současná cena obědů pro prvňáčky je 23 Kč. Obědy se hradí buď v hotovosti - platí se zálohově dopředu 

do 15. každého měsíce (vyrovnání se uskuteční v červnu), nebo se mohou také hradit z účtu (vyrovnání se 

uskuteční v červnu). V tomto případě vyplníte souhlas s inkasem (v příloze), ten dodáte do školní jídelny a 

v zařídíte ve své bance. Z účtu se platí obědy zálohově podle počtu dní, takže splátka za září je v měsíci 

srpnu.  Pokud si chcete zadat limit této platby, tak nejvyšší částka za měsíc bude podle počtu pracovních dní 

529 Kč. 

U dětí, které navštěvovaly MŠ nebo mají v naší škole již sourozence, vyplníte pouze přihlášku a navýšíte 

limit k inkasu. 

Jídelníček a provozní řád ŠJ můžete sledovat na http://www.zsob.cz/rad-skolni-jidelny  
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Školní družina 
Děti mohou po vyučování navštěvovat školní družinu, která funguje ráno od  6:30 do 7:30, odpoledne od 

11:15 do 15:30 hod. 

Přihláška do školní družiny 

Přihlášku do družiny a řád družiny obdržíte 1. září.  Druhý den je třeba přihlášku vrátit pečlivě 

vyplněnou (obě strany) i s příchody a odchody. Proto si do začátku školního roku rozmyslete, zda bude vaše 

dítě družinu navštěvovat a v jakém režimu. Pokud nastanou později v docházce do družiny nějaké změny, 

dohodnete se s vychovatelkou družiny. Na přihlášce musí být uvedeno, kdo si bude dítě z družiny 

vyzvedávat, či zda bude dítě chodit domů samo. Během roku je již obtížné dítě přihlásit do družiny 

z důvodu naplněné kapacity. 

Poplatek za družinu 

Příspěvek za družinu činí 500 Kč ročně a vybírá se ve dvou splátkách za 1.a 2. pololetí – tj. po 250 Kč. 

Peníze jsou použity na pomůcky, které dítě v družině spotřebuje - pastelky, papíry, barvy, lepidla atd. Pokud 

dítě navštěvuje družinu jen ráno – jako dozor před vyučováním – družinu neplatí. 

Uvolňování z družiny 

Uvolňování z družiny se řídí stejnými pravidly jako uvolňování z vyučování – musí být omluvný lístek se 

všemi náležitostmi. Ostatní informace obsahuje řád družiny. 

 

Zdravotní průkazka 
Prosím o ofocení zdravotní průkazky Vašeho dítěte a odevzdání třídní učitelce. Zdravotní průkazka je 

používána na výlety v případě úrazu Vašeho dítěte. Pokud změníte zdravotní pojišťovnu, přineste mi prosím 

neprodleně ofocenou novou průkazku. 

 

 

Tento rozvrh hodin můžete použít po vyplnění 4. 9. pro Vaše dítě. Měl by se vejít do pouzdra. 

 

 

1. Rozvrh hodin 

 1. 2. 3. 4. 5. 

PO      

ÚT      

ST      

ČT      

PÁ      

Vyučování začíná každý den v 7.40 hod a končí v 11.15 hod. 
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Dne 1. 9. odevzdejte třídní učitelce tyto údaje: 

 
1. Níže uvedený týdenní rozvrh Vašeho dítěte 

TENTO ROZVRH JE POUZE PRO POTŘEBY TŘÍDNÍ UČITELKY, KTERÁ DĚTI PO 

SKONČENÍ VÝUKY POSÍLÁ DÁLE. Za odchod ze školní družiny už zodpovídá učitelka ŠD. 

Proto je třeba tento lístek i lístek do družiny zodpovědně vyplnit. 

Doplňte prosím do tabulky,  kam půjde Vaše dítě ihned po skončení výuky v 11.15. dne 2. 9. a další dny 

následující. Nemusíte vyplňovat slovy, stačí pouze odkazy A), B), C) ………… 

A) Na oběd a do družiny 

B) Na oběd a domů 

C) Bez oběda a domů 

D) Bez oběda a do družiny 

E) Na oběd a hned na autobus 

F) Bez oběda na autobus 

G) Budou si dítě stále hned po výuce vyzvedávat rodiče 

 

Vyplňte, odstřihněte a odevzdejte TU 

 

Jméno dítěte………………………………………………………………………………………… 

 

 

Den v týdnu po skončení výuky 

 v 11.15 hod mé dítě půjde:  

PO  

ÚT  

ST  

ČT  

PÁ  

 

 

2. Dotazník na stravování Vašeho dítěte ve škole na den 2. 9. 2021 

 

 Mé dítě jméno a příjmení…………………………………………..  půjde (nepůjde ) 2.  9. 2021 na oběd. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Důležitá telefonní čísla 

 

Jméno dítěte  ………………………………………… 

 

Tel. č. otce  ……………………………………… 

Tel. číslo matky ……………………………………… 

Další kontaktní osoby……………………………………………………………….. 

E-mail   ………………………………………………………………… 
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Omluvenka dítěte (připraveno k okopírování) 
 

 

    Vzor omluvenky pro odchod dítěte ze školy během vyučování 

 

 

 

 

 

 

Žádám o uvolnění mého syna/dcery/ jméno a příjmení…………………………………. 

 

z vyučování /družiny (Nehodící se škrtněte) 

  

 

dne………….. roku …………………….v/ve/……………………hod. 

 

•  Dítě půjde domů samo 

•  Dítě půjde samo na autobus 

• Dítě si vyzvedne ve škole osobně zákonný zástupce (jméno a příjmení)  

 

 

 

     ……………………………………………….. 

        Podpis rodičů 

 

 

 

 

 

 

Žádám o uvolnění mého syna/dcery/ jméno a příjmení…………………………………. 

 

z vyučování /družiny (Nehodící se škrtněte) 

  

 

dne………….. roku …………………….v/ve/……………………hod. 

 

•  Dítě půjde domů samo 

•  Dítě půjde samo na autobus 

• Dítě si vyzvedne ve škole osobně zákonný zástupce (jméno a příjmení)  

 

 

 

     ……………………………………………….. 

        Podpis rodičů 

 


