POMŮCKY ZAJIŠTĚNÉ RODIČI

přezůvky (raději podepsané a kvůli bezpečnosti ne pantofle)
aktovka a penál
papírové kapesníčky v krabičce
papírové utěrky na ruce
velké desky A4 (pro uložení pracovních sešitů v aktovce)

	kufřík na výtvarné pomůcky 

kelímek na vodu
igelit na stůl
hadr na použití při tvořivých činnostech
podložka na modelování A4
staré tričko na malování

	cvičební úbor do tělocvičny a na ven

cvičební obuv do tělocvičny (nejlépe s bílou podrážkou) a na ven
podepsaný sáček na úbor


POMŮCKY ZAJIŠTĚNÉ ŠKOLOU

učebnice, pracovní sešity a písanky
notýsek s obalem
sada písmen a číslic
desky na abecedu
stíratelná tabulka se značkovačem
trojhranná obyčejná tužka č. 2
voskovky
trojhranné pastelky
vodové barvy
temperové barvy
kulaté a ploché štětce
nůžky
barevné papíry
tuš
modelína
tuhé lepidlo
guma
ořezávátko
cvičné hodiny









INFORMACE PŘEDANÉ NA SCHŮZCE V ČERVNU

KONTAKTY

ZŠ a MŠ Nové Dvory
Masarykovo náměstí 1
285 31 Nové Dvory

tel.: 327 571 262
email: skola@zsndvory.cz
www.zsndvory.cz

třídní učitelka: Mgr. Jana Stibůrková, email: janabl@email.cz

školní jídelna – tel.: 327 571 264


ORGANIZACE

Školní rok 2018/2019 začíná v pondělí 3. září 2018.
Škola je otevřena od 7:25. První zvonění je v 7:40, žáci by tou dobou měli být ve své třídě.
Vyučování začíná v 7:45 a (pro prvňáčky) končí v 11:20.
	vyučovací hodina    7:45 – 8:30

	přestávka                 8:30 – 8:40

vyučovací hodina    8:40 – 9: 25
	přestávka                 9:25 – 9:40

vyučovací hodina    9:40 – 10:25
	přestávka                10:25 – 10:35

vyučovací hodina   10:35 – 11:20

První školní den se prvňáčci a jejich doprovod shromáždí v 7:45 ve své třídě. Nebudou potřebovat nic kromě aktovky. 
V úterý nás čekají 2 vyučovací hodiny (7:45 – 9:25), ve středu 3 (7:45 – 10:25) ve čtvrtek a pátek pak 4 (7:45 – 11:20).

V úterý a středu se mnou mohou děti zůstat ve třídě do 11:20. Pro ty, kteří chodí do družiny, bude následně k dispozici. Pokud se mnou dítě zůstane ve třídě, napište mi , prosím, tuto informaci  s datem a podpisem na lísteček. Děkuji.


ŠKOLNÍ DRUŽINA

Přihlašování probíhá elektronickou formou. Vyplněný zápisní lístek/ přihlášku (Najdete ho na webových stránkách školy.) zasílejte na email školy. V pondělí 3. 9. je nutné ověřit zaslání přihlášky se všemi údaji osobně přímo ve družině! Je tedy možné podat přihlášku v tištěné podobě až na místě.
Ranní družina začíná v 6:30, odpolední končí v 16:00.
První školní den je nutné, aby si rodiče vyzvedli ve družině další informace a vyplnili potřebné údaje.



ŠKOLNÍ JÍDELNA

Zájemci o školní obědy si je přihlašují individuálně. Děti, které navštěvují družinu, na ně budou docházet s paní vychovatelkou, ostatní s dozorem.


TŘÍDNÍ FOND

V průběhu září budu vybírat 300,- do třídního fondu, ze kterého nakoupím sešity, výtvarné potřeby, odměny a jiné potřebné věci pro žáky.










