Co budou potřebovat do školy prvňáčci
pouzdro a aktovku,
obaly na knihy (nechte až na začátek
září)
flanelový hadřík (2 x)
temperové barvy
pracovní zástěru
záložku do knih
zubní kartáček, pastu, kelímek (děti si před družinou společně
myjí zuby)
ubrousek na svačinu
cvičební úbor (teplákovou souprava, tričko, tenisky – všechno
prosím dětem podepište)
papuče plné
do školní družiny kalhoty, triko, mikinu.
Děti dostanou výtvarné potřeby (štětce, kelímek, vodové barvy,
pastelky, voskovky, plastelínu), dále děti dostanou, pero tornádo,
zmizík, tabulku na psaní, tužky a gumu, průhlednou fólii, sešity, desky
na písmenka a číslice.
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Co budou potřebovat do školy druháčci, třeťáci a čtvrťáci
pouzdro a aktovku
obaly na knihy
flanelový hadřík (2 x)
záložku do knih
zubní kartáček, pastu, kelímek
ubrousek na svačinu
cvičební úbor (teplákovou souprava, tričko, jarmilky nebo
tenisky)
papuče plné
do školní družiny kalhoty, triko, mikinu.
vodové a temperové barvy
kelímek
zástěrku
pastelky
Děti dostanou štětce, průhlednou fólii, sešity, tvrdé papíry.
Co je možné podepsat, podepište!

Výroba pampeliškového medu, 2018

Kontakt do školy
Základní škola a Mateřská škola Žimrovice
Meleček 91, 747 42 Žimrovice
telefon na ředitele ZŠ: +420 739 302 036
telefon ZŠ a ŠD: +420 770 160 354
e-mail ZŠ: reditel@zszimrovice.cz
web: www.zszimrovice.cz

Slovo na úvod
Kluci a holky, vážení rodiče,
prázdniny utekly jako voda (já to říkal, že to sletí), před námi je nový
školní rok 2018/2019. Mohu Vám slíbit, že nás čeká rok velmi
zajímavý, inspirativní a bohatý na různé plánované (i neplánované)
akce.
Slavnostní výkop započneme 3.září 2018 v 8.00 hodin. V případě
pěkného počasí se setkáme v amfiteátru na školní zahradě.
Těším se na setkání a na mnoho pěkných zážitků v nadcházejícím
školním roce!
Pěkné zbývající dny prázdnin přeje za zaměstnance školy
David Šrom, ředitel školy

Několik důležitých informací pro rodiče
 Škola se otevírá v 7,40 hodin. V 8,00 hodin se
budova zamyká.
 Zdůvodnění nepřítomnosti dítěte oznamte třídnímu
učiteli nebo řediteli školy nejpozději do 3 pracovních dnů.
Omluvenky pište prosím vždy do Žákovských knížek (u
mladších dětí do Notýsků).
 Obědy se budou podávat od 4. září. Odhlásit oběd můžete do
12,00 hodin pro nadcházející den. Odhlašujte oběd vždy ve
škole u třídního učitele nebo u paní Víchové, rádi odhlášku
zprostředkujeme v jídelně MŠ Hradec nad Moravicí, která pro
nás obědy vaří.

 Školní družina je v provozu od 11,40 do 15,40 hodin již 4. září.
Platba za školní družinu je 60 Kč/1 měsíc. Vybírá se vždy za
pololetí 300 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 družiny
nebo bude-li vaše dítě odcházet samo.
 Od měsíce listopadu budou děti absolvovat 10 lekcí plaveckého
výcviku v Opavě. Plavání musí děti podle osnov povinně
absolvovat (je součástí tělesné výchovy). Už nyní mame
zajištěnou dotaci na autobusovou dopravu za listopad a prosinec,
budeme v měsíci září žádat o peníze i na zbývající lekce. Jestliže
vaše dítě nemůže ze zdravotních důvodů absolvovat celý výcvik,
prosím o potvrzení od dětského lékaře nebo specialisty. Jestliže
dítě je nemocné a nemůže se zúčastnit jen některé z lekcí, stačí
omluvenka od rodiče v Žákovské knížce. Prosím o podepsání
igelitové tašky, ve které děti budou mít ručník, plavky, mýdlo a
hřeben.
 Od druhého týdne v září budou moci děti odebírat o velké
přestávce čaj. Na školní rok vybíráme 50 Kč, peníze můžete
přinášet paní Janě Víchové.
 Škola je zapojena do programu Ovoce
a mléko do škol, v rámci kterého děti
zdarma dostávají 2x do měsíce
balíček s ovocem a zeleninou,
neochucené mlíčko.
 Společné třídní schůzky, na kterých
proběhne i volba vedení našeho klubu
rodičů, proběhnou 18. září od 15,30
hodin.
 Budeme se pro Vás snažit připravovat
čerstvé informace o dění ve škole na
našich webových stránkách.

A kdo se bude o Vás starat?
Třídní učitelka 1. třídy …………………Mgr.Alena Šromová
Třídní učitel 2. třídy ………………..…. Mgr.David Šrom
Paní vychovatelka ……………….…..... Jarmila Menšíková
Paní školnice a výdej stravy …………....Jana Víchová

