
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků (2020/21) 

 

1. ředitel školy: Mgr. Jan Palátka 

    zástupce ředitele: Mgr. Blanka Kajčevská 

    vedoucí učitelka pro 1. st.: Mgr. Miloslava Graciasová 

    paní učitelky: Mgr. Pavlína Beránková, Mgr. Romana Linková, Mgr. Ivana Nosková 

    vedoucí vychovatelka ŠD: Olga Mojková 

 

2. naše škola nabízí: 

 Sportovní kroužek pro pohybově zdatné děti (Z. Hrnčířová) 

 Kopaná (M. Hanuš, J. Pleva) 

 Zdravotní tělesná výchova (A. Sůvová) 

 Sportuj ve škole (A. Sůvová, L. Kubelka) 

 Robotika (M. Sedláček) 

 Pěvecký kroužek (J. Formanová) 

 Knihovna v areálu školy (J. Formanová) 

 Keramická dílna v rámci ŠD 

 „Krámeček“ – možnost koupení svačiny, pečivo přímo z pekárny, mléčné 

výrobky, ovoce, zelenina 

 Ovoce a zelenina do škol – škola je zapojena do programu, 1x týdně dostávají 

děti zeleninu nebo ovoce 

 Mléko 1x týdně – program M:léko do škol 

 

3. školní družina: viz příloha 

 

4. školní jídelna – viz odkaz na webových stránkách školy 

 telefon 499 422 570, e-mail: mejsnarovaz@seznam.cz 

 Vyplněnou přihlášku ke stravování vhazujte do schránky u hlavního vchodu 

školy, nebo předejte osobně v jídelně. 

mailto:mejsnarovaz@seznam.cz


 Objednávání a přihlašování jídel lze i přes internet (přístupové údaje obdržíte 

u vedoucí stravování p. Mejsnarové) 

 Možnost volby z 2 (3) druhů jídel, salátový bufet (z ovoce a zeleniny)  

 Ceny obědů nastavte s případnou rezervou (saláty, ovoce, zelenina) 

 Dovolená ve školní jídelně od 20. 7. do 14. 8. 2020. Od 17. 8. bude kancelář 

jídelny k dispozici (kupování kartiček a čipů na volbu obědů, případné 

informace). 

5. www.zsskolnivr.cz – webové stránky školy 

6. Pomůcky do 1. třídy – viz příloha 

7. Zahájení školního roku 2020/2021 bude v úterý 1. září 2020 v 8:15    

     před hlavním vchodem školy (v případě nepříznivého počasí ve vestibulu 

     školy).  

     V úterý 1. 9. ještě nebude ranní družina. Provoz ŠD bude po ukončení  

     organizačních záležitostí žáků ve třídách do 16:30. 

     Setkání s prvňáčky ve třídách potrvá asi do 9:15 hodin.  

      

 

 

Ve Vrchlabí 22. 6. 2020   Zpracovala M. Graciasová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zsskolnivr.cz/


Příloha: 

Školní družina 

Provoz ŠD:  ranní služba 6:15 – 8:00 hod - pro všechna oddělení na hlavní budově 

   příchod dětí do 7:00 hod (dozor vychovatelky u šaten, další vychovatelka 

   pracuje s dětmi v odděleních) 

   od 7:00 – 7:40 hod je škola uzavřena 

   ve výjimečném pozdním příchodu mohou použít rodiče zvonek u hl. dveří, 

   ale dítě musí předat osobně vychovatelce až v oddělení, případně nesou 

   zodpovědnost za bezpečnost dítěte v šatnách a po chodbě školy 

   platba ŠD - 50,- měsíčně - splatnost pololetně 250,- Kč (říjen - březen) 

Školní jídelna:  kartičky, čipy označit jménem nebo malou samolepkou se jménem 

    - v případě nálezu víme, komu patří 

    kartičky připevnit na delší - pružnou šňůrku, aby ji před okénkem 

    nemusely sundávat (v oddělení ŠD si ji odkládají na vyhrazené místo, 

    aby jim při hře nepřekážela) 

    přenášení táců - (i s naší pomocí) 

    objednávání ze 2 - 3 jídel - doporučujeme objednat rodiči přes 

    internet, jinak systém objednávání dětem, vysvětlujeme 

Pitný režim:  děti si do ŠD nosí s sebou pití i malou svačinku z domova 

Činnost dětí:  oddychové hry, soutěže, pracovní, sportovní činnosti, výlety... 

    činnost od 13:00 do 15:00 organizovaná - prosíme v tomto čase děti 

    nevyzvedávat 

    pracovní oblečení - pro případ hry na hřišti, vycházky - sáček si 

    nechají v šatně 

    přezůvky pro děti na finančáku - nechávají si v šatně v oddělení Fi 

    vyzvedávání dětí na hlavní budově - u hl. dveří zvonek ŠD – děti 

    k šatnám přijdou samy, popř. si je rodiče vyzvednou v oddělení 

Výlety:  v případě výletů jsou rodiče předem informováni (společný dřívější  

odjezd a pozdější návrat) 

Provoz o prázdninách:  dle potřeb rodičů jsme schopni zařídit provoz v průběhu  

podzimních, vánočních a pololetních prázdnin, jinak je ŠD 

uzavřena, v době letních prázdnin je ŠD uzavřena. 

 

 

            

 


