Informace rodičům školní rok 2022/2023 - 1. ročník
Veškeré informace získáte na webových stránkách školy

www.zsmsopatovice.cz
1. Prosíme o uhrazení 150 Kč na pomůcky (sešity, výkresy, bar. papíry...)
do 16. září.
2. Školní družina
Provozní doba : ranní - od 6, 45 hod.
odpolední – do 16, 00 hod.
Platba - 200 Kč za měsíc, vybírá p.vychovatelka čtvrtletně do 15. v měsíci
(září, prosinec, březen), snížená platba 60 Kč za měsíc pro žáky, kteří
navštěvují družinu ve zkráceném režimu tj. jeden den v týdnu.
Zajistěte dětem vhodné oblečení a obuv podle roční doby ( možno využít
cvičební úbor), přezůvky.
Pečlivě vyplňte a podepište zápisní lístek z obou stran, zejména odchody dětí!
3. Plavání
Termín výcviku: každé úterý od 13.9. do 15. 11.
Odjezd: 7. 35 od ZŠ, sraz nejpozději v 7.25.
S sebou: - podepsaná igelitová taška (jméno žáka, škola)
- plavky, ručník, mýdlo, hřeben, kapesníky, gumičky do vlasů, čepice
Platba: 1230.- Kč na dopravu uhraďte do 14. října
4. Kroužky (říjen – květen)
Platba za kroužek je 250 Kč na pololetí. Datum zahájení jednotlivých kroužků
bude upřesněn.
Nabízíme:
Počítače
- 3. a 4. ročník,
St 13,15 – 14,00
Výtvarný kroužek
- 1. až 4. ročník,
Út 13,15 – 14,00
5. Školní jídelna
Odhlašování obědů při absencích zajišťují sami rodiče u vedoucí školní jídelny
na tel. č. 581 694 167.
Zajistěte dětem do školní jídelny přezůvky, které zůstanou uloženy v šatně MŠ.

6. Rozvrh na týden od 5. do 9. září 2022
Vyučujeme dle plaveckého rozvrhu, který obdržíte.
Dle rozvrhu – pondělí, středa, čtvrtek a pátek.
Změna: úterý 6. 9. není nultá hodina!!!
– 1. a 2. hodina Tělesná výchova
3. Český jazyk
4. Matematika
7. Výtvarné pomůcky
Vybavení výtvarného boxu děti donesou do středy 7. září 2022.
8. Škola v přírodě
Upozorňujeme rodiče, že bude nutné doplatit částku za Školu v přírodě na
Sluňákově v předpokládané výši 1600,- Kč. Termín splatnosti 12. 10. 2022.
9. Seznámení s dokumenty školy
Prosíme rodiče, aby se na webových stránkách školy seznámili se Školním
řádem, Vnitřním řádem školní družiny a Vnitřním řádem školní jídelny.
V rámci zahájení školního roku potvrdíte seznámení s výše uvedenými
dokumenty podpisem.

