
INFORMACE 

K  ZAHÁJENÍ  ŠKOLNÍHO ROKU 2017 / 2018 

 
1. Nový školní rok 2017/2018 bude zahájen v  pondělí 4. 9. 2017 v 8:00 hodin a ukončen 
 v pátek 29. 6. 2018.  

V pondělí 4. 9. 2017 si žáci přinesou přezutí a psací potřeby, vstup do budovy bude umožněn v 7.40h. 
 
2. V pondělí  4. 9. 2017  bude končit vyučování žáků 1. – 9. roč. v 8.45 hodin, 
 v úterý       5. 9.               2. - 9. třídy 8.00 –  11. 45 hodin 
 ve středu    6. 9.  2. - 5. třídy 8.00 –  11. 45 hodin 
                 6. – 9. třídy 8.00 –  12. 40 hodin 
 od čtvrtka 7. 9. bude vyučování dle rozvrhu. 
 
3. Žáci 1. ročníku se 4. 9. shromáždí před školou, kde si je v 7.50 – 7. 55 hodin 
 vyzvednou třídní učitelé.  
 5. 9. a 6. 9. budou mít prvňáčci vyučování od 8.00 do 9.45 hodin, 7. 9. od 8.00 do 10.40 hodin, 
 od 8. 9. dle rozvrhu. 
 Třídní schůzka rodičů 1.A,B,C se koná  v úterý  5. 9. v 17.30 hodin. 
 
4. Školní družina je v provozu od 4. 9. 2017 od 6.30 hodin. 
 Celoroční ranní provoz je 6.30 - 7.40 hodin (příjem do ranní družiny končí v 7.30h.),  
 odpoledne končí provoz v 17.30 hodin. 
 Žáci se přihlásí do ŠD prostřednictvím třídních učitelů a odevzdají jim rovněž vyplněné zápisní 
 lístky nejpozději do 7. 9. 2017.  Měsíční poplatek za ŠD činí 400,- Kč.  

Platba na příslušný měsíc se uskuteční vždy nejpozději do 5. dne v měsíci. 
 Platby možno provést na čtvrtletí nebo pololetí dopředu takto: 
 na září až prosinec k 12. 9., na leden až březen k 5. 1., na duben až červen k 5.4., 
 nebo na leden až červen k 5.1. 
 
5. Provoz školní jídelny bude zahájen 4. 9. Obědy budou 4. 9. vydávány 
 od 11.00 do 12.00 hodin, 5. 9. od 11.45 do 13.30. V dalších dnech od 11.30 do 14.00 hodin. 
 Cena pro žáky ve věku 7 – 10 let je 24 Kč, 11 – 14 let je 26 Kč, pro žáky nad 14 let 27 Kč. 
  
6. Návštěvy školy používají ke vstupu hlavní vchod, svůj příchod zapíší ve vrátnici a vyčkají na osobu, 

která je doprovodí k jednání. Je zakázáno bez ohlášení vstupovat do tříd během vyučování. 
 K jednání rodičů s pedagogickými pracovníky jsou určeny konzultační hodiny. 

Rodiče se mohou telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu dohodnout s vyučujícím i na jiném termínu 
konzultace. 

 
7. Konzultační hodiny výchovného poradce, metodika prevence, kariérového poradce 
 a jednotlivých vyučujících budou zveřejněny po zahájení školního roku.  
 Výchovným poradcem pro 1. stupeň  je jmenována Mgr. Jana Tůmová, 

výchovným poradcem pro 2. stupeň a kariérovým poradcem Ing. Dagmar Stehlíková, 
metodikem prevence  Mgr. Květuše Nekolová.  

 
8. Zájmová činnost žáků bude dle zájmu a možností školy organizována formou 
 placených kroužků, zahájení předpokládáme v týdnu od  25. 9. 2017.   
     
9. Výuka plavání 2. a 3. tříd bude zahájena dle smlouvy v pátek 8. 9.2017. 
 Žáci, kteří se nemohou ze závažných zdravotních důvodů zúčastnit kurzu, přinesou potvrzení  
 od lékaře. Kurzy se konají vždy v pátek:  
   9.45  – 10.30 hodin třída 2.A, 3.A 
  10.30 – 11.15 hodin třídy 2.B, 3.B 
  11.15 – 12.00 hodin třídy 2.C, 3.C 
 Počet lekcí 18, výuka bude probíhat v areálu UK v Hostivaři. 
 
  
 
 V Praze dne 23. 8. 2017   
  Mgr. Ivana Heboussová 
                                                                                                                              ředitelka  školy 


