Vážení rodiče,
z provozních i epidemiologických důvodů jsme se rozhodli letos neuskutečnit úvodní informativní schůzku rodičů.
Protože nás ale letos čeká mnoho změn, volíme alespoň tento způsob podávání informací. Věnujte, prosím,
následujícím řádkům, dostatečnou pozornost.
REKONSTRUKCE ŠKOLY
Předpokládaný konec rekonstrukce je plánován na konec listopadu. Pravděpodobně až do této doby se budeme učit
v náhradních prostorách:
➢ 1., 2., 3. ročník – Obecní úřad
➢ 4., a 5. ročník – kulturní zařízení obce
➢ Družina – obecní úřad
PROVOZ ŠKOLY
• Ranní družina bude realizována na Obecním úřadě od 6.45 – pokud bude zamčeno, zvoňte na zvonek.
Žáci 4. a 5. ročníku, kteří budou chtít využít ranní družinu, musí přijít nejpozději v 7.20 k Obecnímu úřadu. V 7.25
odchází s doprovodem učitelky do kulturního zařízení. Ostatní čtvrťáci a páťáci přijdou přímo ke Kulturnímu
zařízení v 7.35.
• Odpolední družina bude na Obecním úřadě. Protože je ale vchod zamčený, prozvoňte, prosím mobilem tel.
číslo 733 537 671. Pokud byste s sebou mobil neměli, zvoňte na zvonek.
Družina bude v obvyklém čase 11. 30 – 15. 30.
Prosíme o co nejdřívější vyplnění přihlášky do družiny.
• Od 2. 9. mají přihlášené děti zajištěný oběd. Prosíme zbývajících pár, kteří ještě nevyplnili přihlášku, aby ji
obratem poslali po dětech.
PERSONÁLNÍ ZMĚNY:
V letošním roce máme výuku zabezpečenu plně kvalifikovanými pedagogy.
➢ 1. ročník:
Mgr. Markéta Ticháčková
➢ 2. a 3. ročník: Mgr. Lenka Andrýsková
➢ 4.a 5. ročník: Mgr. Věra Janíková (která bude také všechny děti učit angličtinu)
PLAVÁNÍ
Díky souběhu nejrůznějších okolností se nám letos bohužel podařilo zajistit plavání pouze pro žáky 3., 4. a 5. ročníku.
Výuka plavání bude zahájena 7. 9. a ukončena bude v půlce listopadu.
KROUŽKY
Nabízíme:
• Klub zábavné logiky a deskových her
ZDARMA - do konce listopadu budou probíhat náhrady za lekce,
• Čtenářský klub
které odpadly v minulém roce, proto jsou vypsány dva termíny
• Doučování
• Kroužek angličtiny (placený, provozuje přerovská jazyková škola)
• Keramika (placený, provozuje TYMY – začne až po rekonstrukci školy – bude probíhat zřejmě v pátek)
• Mladý zoolog (placený, provozuje TYMY – začne až po rekonstrukci školy – pravděpodobně v pátek)
otočte

OSTATNÍ
• Vybíráme za každé dítě krabici papírových kapesníků (ne balíčky, pokud možno), balení toaletního papíru a
balík kancelářských papírů – do 11. 9.
• Prosíme o obalení sešitů a učebnic – do 11. 9.
• Prosíme o úhradu sešitů a pracovních sešitů – částka bude upřesněna v deníčku během prvního týdne – do
11. 9.
• Na webu školy visí školní řád a a řád školní družiny – prostudujte si prosím a pošlete do školy po dětech
potvrzené Seznámení – do 11. 9.

ÚPRAVA PRAVIDEL HODNOCENÍ ŽÁKŮ
V letošním roce jsme se rozhodli pro sjednocení a důsledné dodržování těchto pravidel. Slibujeme si od toho zlepšení
přípravy na vyučování:
Zavedeme ZAPOMÍNÁČEK – sešitek, do kterého se bude zapisovat vše, co děti zapomněly – pomůcky, DÚ….
Na každý víkend jej děti dostanou domů k podpisu a v pondělí opět podepsaný odevzdají učitelce. Budete tak mít
přehled, jak se daří a co je třeba více pohlídat.
Úkolníček – novinkou bude denní podepisování – každý den prosím dětem podepište, budeme opět důsledně
kontrolovat, aby se zabránilo situacím, kdy se dětem do něčeho nechce a úkol Vám zatají…
Zmírnili jsme pravidla postihu za neplnění úkolů:
10 zapomenutí – napomenutí třídního učitele
20 zapomenutí – důtka třídního učitele
30 zapomenutí – důtka ředitelky školy (nelekejte se, to se zatím ještě nikomu nepovedlo)
Počítáno vždy za čtvrtletí, pak se začíná znova od nuly.

Promiňte nám, prosím, pokud hned od začátku nepoběží vše hladce, změn je opravdu moc a není jednoduché vše
skloubit. Věřte, že se snažíme ze všech sil.
Doufáme ve zdárné překlenutí všech obtíží a těšíme se do nových a krásných prostor.
Pokud byste měli jakékoli dotazy či připomínky, pište, volejte….

----------------------------------------------------------------------zde odstřihněte---------------------------------------------------------Jméno a příjmení žáka/žákyně……………………………………………………………………………………………………………………………….
Byl(a) jsem seznámen(a) s informacemi o provozu školy a o změně pravidel hodnocení žáka.
Datum ……………………………………………………… Podpis zákonných zástupců……………………………………………………………………

