Třídní schůzka budoucí 1.ABC – 23. 6. 2020
Tř. učitelka: 1.A - Mgr. Eva Mikulková, 1.B - Mgr. Eva Kolmanová,
1.C - Mgr. Hana Kramaříková
Pro komunikaci přes e-mail pište prosím na adresu: oveckova@zshercikova.cz (zástupkyně pro 1. stupeň)
Od 25.8.2020 - mikulkova@zshercikova.cz, kolmanova@zshercikova.cz, kramarikova@zshercikova.cz,
Další informace v průběhu srpna na:
www.zshercikova.cz
___________________________________________________________________________________________

RODIČE POŘÍDÍ:

TŘ. UČITELKA POŘÍDÍ DALŠÍ POTŘEBY:
(po dohodě s rodiči na první třídní schůzce)

- aktovku
- pouzdro (nejlépe prázdné)
- krabičku na svačinu
- láhev na pití
- přezůvky a látkový sáček na přezůvky
- cvičební úbor – trenýrky (kraťasy), tričko, cvičky
- nůžky (VYZKOUŠET!)
- kvalitní gumu a ořezávátko
- tvrdé desky A4 na sešity
- do plavání (plavky, gumovou čepici, ručník, mýdlo, hřeben)
- v listopadu: brusle, helma, rukavice, zateplené kalhoty

- 2x tužku č. 2
- pastelky
- sešity, deníčky (školní i družina)
- pravítko
- gumovací fólii A4
- tempery (do skupinek)
- tuš, špejle, příp. další pomůcky do PČ
- krabičku na pomůcky do lavice
- voskovky, vodovky, plastelínu, podložku
- prac. sešity, učebnice
- obaly na učebnice a sešity
- lepidlo
- štětce, malířskou paletu
- šanony na pracovní listy
- sadu číslic, abecedu
- barevné papíry, výkresy, náčrtníky
- mazací tabulky

Všechny věci, které bude žák používat ve škole, podepište!
Na školní pomůcky vybíráme zálohu 500,- Kč – platba u tř. učitelky hotově na třídní schůzce
konané dne 8. září 2020.
______________________________________________________________________________
Slavnostní zahájení školního roku proběhne v úterý 1. září 2020.
______________________________________________________________________________
ORGANIZACE 1. DNE:
V úterý 1. 9. 2020 bude jedna vyučovací hodina. Sejdeme se v 7.45 hod. před školou (brána). Proběhne
slavnostní přivítání a uvedení spolužáky z 9. tříd do školních lavic. Ukončení v 8.45 hod. S sebou: aktovka
(děti dostanou část učebnic a pracovních sešitů). Všechny další informace rodiče obdrží na třídní schůzce dne
8. 9. 2020 v 17.00 hod.
___________________________________________________________________________________________
Rodiče, kteří chtějí umístit svoje dítě ve školní družině (provoz 6.30 – 16.30 hod.), vyplní přihlášku a odevzdají ji
ve škole (poplatek 200,-Kč/měsíc), k vyzvedávání žáků je nutný čip (100Kč/kus).
Pokud se dítě bude stravovat ve škole, je třeba objednat a zaplatit obědy ve školní jídelně poslední týden
v srpnu.
Přejeme pěkné léto a budeme se těšit v září.


