DOPIS RODIČŮM PRVŇÁČKŮ
Vážení rodiče,
dovolte, abych vám před nástupem vašeho dítěte do první třídy poskytla několik základních
informací. Školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí 2. září 2019. Učebny prvních ročníků
budou umístěny v 1. patře pavilonu U3 školy. Při vstupu hlavním vchodem do školy bude
umístěna orientační tabule, která vás zavede správným směrem. V prvních třídách bude
třídními učitelkami Mgr. Svatava Přidalová a Mgr. Monika Karpalová. První den ve škole
probíhá ve slavnostní a přátelské atmosféře, děti nebudou potřebovat aktovky ani přezuvky.
Rodiče se svými dětmi vstoupí společně s dětmi do označených tříd, kde je uvítá třídní učitelka
a na lavičkách bude pro děti připraveno malé překvapení. Po uvítání se naši „prvňáčci“
v doprovodu rodičů přemístí společně s třídní učitelkou do velké tělocvičny, kde je budou
netrpělivě vyhlížet žáci naší školy a pedagogický sbor. Proběhne slavnostní zahájení školního
roku a „pasování prvňáčků,“ které se stalo pěknou tradicí školy.
Rodiče se první den dozví všechny potřebné informace k zahájení školní docházky od třídních
učitelek a dne 5. září 2019 (čtvrtek) v 16. 00 hodin se budou konat první třídní schůzky, kde
bude větší prostor k ještě podrobnějším informacím.
Již první den ve škole bude zajištěn provoz školní družiny – přihlášky do školní družiny jsou již
v tuto chvíli umístěny na webu školy www.7zsfm.cz v odkaze „pro rodiče“ – „dokumenty ke
stažení“ nebo ji obdržíte první den ve škole prostřednictvím třídních učitelek. Vyplněnou
přihlášku je třeba vyplnit a odevzdat třídní učitelce v den nástupu dítěte do školy nebo s větším
předstihem na sekretariátě školy (můžete zasílat i elektronicky na 7zs@7zsfm.cz).
Informace o termínu zakoupení stravenek pro vaše děti bude rovněž zveřejněna na webu školy
v sekci „školní jídelna.“ Bude se jednat o tyto termíny: 28., 29., 30. srpna 2019 vždy v době od
9. 00 – 11. 00 hodin. Stravenky můžete zakoupit v tyto termíny ve školní jídelně (vstup po
schodišti ze strany ulice 28. října) hotově nebo bezhotovostně, kdy pokyny k navedení
bezhotovostní platby jsou uvedeny rovněž na webu školy (odkaz „dokumenty ke stažení“„bezhotovostní platba.“)
Věřím, že tyto základní informace přispějí k pohodovému zahájení školní docházky vašeho
dítěte.
Těším se společně s pedagogickým týmem na spolupráci s vámi!

Mgr. Iveta Zechová, ředitelka školy

