Co budou potřebovat do školy prvňáčci
pouzdro a aktovku
obaly na knihy
flanelový hadřík (2 x)
pracovní zástěru
záloţku do knih
zubní kartáček, pastu, kelímek
svačinové pouzdro
cvičební úbor (teplákovou souprava, tričko, tenisky – všechno
prosím dětem podepište)
papuče plné
do školní druţiny tepláky, triko, mikinu.
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Školní rok 2017/2018

Děti dostanou výtvarné potřeby (štětce, kelímek, vodové a temperové
barvy, pastelky, voskovky, plastelínu), dále děti dostanou tabulku na
psaní, tuţky a gumu, průhlednou fólii, sešity.
Co budou potřebovat do školy druháčci, třeťáci a čtvrťáci
pouzdro a aktovku
obaly na knihy
flanelový hadřík (2 x)
záloţku do knih
zubní kartáček, pastu, kelímek
svačinové pouzdro
cvičební úbor (teplákovou souprava, tričko, tenisky)
papuče plné
do školní druţiny tepláky, triko, mikinu.
vodové a temperové barvy
kelímek
zástěrku do výtvarné výchovy
pastelky
Děti dostanou štětce, průhlednou fólii, sešity a výkresy.
Co je možné podepsat, podepište!

Ilustrace Bořka Frýby
Čekají nás nové projekty. Těšte se!

Slovo na úvod
Milé děti, váţení rodiče,
uţ to zase začíná. Před sebou máme nový školní
rok, který, jak pevně věřím, bude plný
zajímavých akcí, pěkných projektů, výletů a
nových poznatků. Určitě nám přibude devět
nových kamarádů, kteří nastoupí do 1. ročníku.
S nimi přivítáme i novou paní učitelku
Hyvnarovou, která bude vyučovat především v 3. a 4. ročníku. Dětem i
paní učitelce přejeme dobrý začátek a zdar při práci.
Chci, abyste věděli, ţe nás v tomto školním roce nečeká jenom
práce a učení. Myslím, ţe si uţijeme i zábavu, hry, budeme zpívat,
cvičit, malovat. Za všechny zaměstnance školy i našeho společného
kamaráda černého čápa Igora Vám přeji krásný a pohodový školní rok
2017/2018!

Několik důležitých informací pro rodiče





David Šrom, ředitel školy

A kdo se bude o Vás starat?
Třídní učitelka I. třídy …….……. Mgr.Alena Šromová
Třídní učitel II. třídy …………… Mgr.David Šrom, ředitel školy
Paní učitelka ……………………. PaedDr. Bronislava Hyvnarová
Paní vychovatelka ……………… Jarmila Menšíková
Paní školnice a výdej stravy …… Jana Víchová
Kontakty do školy
Mobil školy: +420 739 302 036
Mail: reditel@zszimrovice.cz
www.zszimrovice.cz







 Škola se otevírá v 7,40 hodin. V 8,00 hodin se
zamyká.
 Zdůvodnění nepřítomnosti dítěte oznamte
třídnímu učiteli nebo řediteli školy nejpozději do 3 pracovních
dnů. Omluvenky pište prosím vţdy do Ţákovských kníţek (u
mladších dětí do Notýsků).
Obědy se budou podávat od 5. září. Odhlásit oběd můţete do
12,00 hodin pro nadcházející den. Odhlašujte oběd ve škole u
třídního učitele nebo u paní Víchové, rádi odhlášku
zprostředkujeme u jídelny MŠ Hradec nad Moravicí.
Školní druţina je v provozu od 11,40 do 15,40 hodin. Platba za
školní druţinu je 50 Kč/1 měsíc. Vybírá se vţdy za pololetí 250
Kč. Peníze za protipodpis vybírá paní vychovatelka Menšíková
do konce měsíce září. Na přihlašovací lístek napište čas odchodu
dítěte, kdo si bude dítě vyzvedávat ze školní druţiny nebo budeli vaše dítě odcházet samo.
Od prosince budou děti kaţdou středu absolvovat 10 lekcí
plaveckého výcviku v Opavě. Plavání musí děti podle osnov
povinně absolvovat (je součástí tělesné výchovy). Děti platí
částku za dopravu, škola hradí provozní a mzdové náklady
učitelů plavání. Jestliţe vaše dítě nemůţe ze zdravotních důvodů
absolvovat celý výcvik, prosím o potvrzení od dětského lékaře
nebo specialisty.
Od druhého týdne v září budou moci děti odebírat o velké
přestávce čaj. Na školní rok vybíráme 50 Kč, peníze můţete
přinášet paní vychovatelce Menšíkové do konce měsíce září.
Škola je zapojena do programu Ovoce do škol, v rámci kterého
děti zdarma dostávají 2x do měsíce 1-2 ks ovoce nebo zeleniny
(někdy ovocný dţus). Mléčné výrobky si děti budou moci
objednávat ve dvouměsíčních intervalech.
Společné třídní schůzky proběhnou 19. září od 15,30 hodin.
Budeme se pro Vás snaţit připravovat čerstvé informace o dění
ve škole na našich webových stránkách.

