
Informace pro rodiče na škol. rok 2017/18 
Provoz  ranní družiny : od 6.00          Odpolední družina : do 15.30 

Pozn.: V případě potřeby, může být dítě ve ŠD do16.00, je třeba požádat ředitelku  

            a stanovit pravidla jiného režimu. 

 

1.Do 20.10. je třeba uhradit: /případně se můžete dohodnout osobně s tř. uč.na platbě po částech/ 

         250 Kč za školní družinu za 1. pololetí /1 měs. 50 Kč/,možno platit měsíčně 

         600 Kč za učební potřeby, různý materiál 

        /tempery, plastelína, vodové barvy, nůžky, výkresy, 2 lepidla, štětce, sešity,            

         složky, pracovní sešity, barvy na sklo, barevné pap., lepenky, model.  

          hmota,voskovky, olej. A kříd. pastel, vazač  atd. materiál na různé výrobky v průběhu  

         školního roku...)         

          

2.Dotované mléko a mléčné výrobky pro všechny ročníky, zakroužkujte v případě zájmu.: 

Informace-dodavatel Laktea, v rámci projektu MLÉKO DO ŠKOL s registračním číslem 

411/171718/0019.  

Dle nových, aktuálně platných nařízení SZIF, jsou všichni dodavatelé povinni dodat do škol v září i v 

říjnu pouze neochucená mléka, a to vždy max. dva kusy na měsíc a žáka. 
mléko neochucené 250 ml ..... ZDARMA 

mléko neochucené 330 ml ..... ZDARMA 

jogurt bílý 150g ..... ZDARMA 

plátkový sýr Eidam 100 g ..... ZDARMA 

žervé smetanové 80 g ..... ZDARMA 

Jakmile nám to stanovené podmínky dovolí, budeme dodávat do škol každý týden, a to i plátkové sýry, jogurty 
žervé apod., vždy dle požadavku školy - VŠE ZDARMA. 
Navíc si budete moci vybrat i z široké nabídky ochucených částečně dotovaných výrobků i nedotovaných výrobků 
www.laktea.cz 

 

Pozn.: Dotované výrobky si mohou rodiče po dohodě vyzvednout u pí. Mičulkové. Možno zakoupit i jiné výrobky 
dle nabídky v minibufetu.      

       

3. Přihlašuji dítě do nepovinného předmětu: 

      Sborový zpěv                            ano – ne     den   STŘ       

      Přihlášený  žák musí nepovinný  předm. navštěvovat celé pololetí, odhlašuje a omlouvá rodič.       

 

4.Mám zájem, aby se mé dítě v rámci ŠD věnovalo níže uvedené činnosti (kromě běžného programu ŠD)  

        Internet - pouze 4r.              ano-  ne               

        Počítače hrou                       ano – ne               

        Pohybové hry                       ano – ne      

        Deskové hry                         ano - ne  

Nabízíme kroužek Malí vědátoři 1x za 14 dní. Letáček obdržíte POZDĚJI.  Přihlášky budeme řešit dodatečně (po 

opravě školy) Přihlášené děti musí kroužek navštěvovat , pokud je rodič neodhlásí.                     

V rámci ŠD budou probíhat pracovní dílny zaměřené na různé obory lidské činnosti (pletení, šperkování, drátkování, 

tradice,…atd.), drobné výlety a vycházky do okolí. 

 

5.Pan farář M. Sudora – výuka náboženství:         ano – ne 

Škola poskytuje třídu, výuka nespadá pod vzdělávání školy. (Letos až po opravě školy.) 

Přihlášku obdrží přihlášené děti, poplatek na materiál 50 Kč. 

 

ZUŠ nabízí 1x týdně, výuka probíhá v ZŠ Hl. Ž. 

Hra na klavír nebo klávesy       ano – ne    

Hra na flétnu                              ano- ne 

Hra na kytaru                             ano-ne   

Trubka, lesní roh                       ano-ne     

Je třeba urychleně podat přihlášku do ZUŠ, naleznete ji na webových stránkách ZUŠ J.A.Komenského Studénka nebo 

na požádání u ředitelky ZŠ a MŠ Hladké Životice. Nově zapsané děti  nabývají přijaty ihned, ale čekají v pořadí na 

uvolněné místo. 

 

7.Žáci budou potřebovat: 

Hrnek, podložku pod svačinu, zástěru, 1 balení kapesníků, cvičební úbor –tělocvična: bílé tričko, kraťasy-trenýrky, 

obaly na učebnice 

http://www.laktea.cz/


Převlečení ŠD: tepláková souprava, případně jiný sportovní oděv vhodný k pobytu venku. Toto oblečení mohou žáci 

používat  jako venkovní cvičební úbor. 

Obuv: papuče, cvičky (nesmí barvit podlahu), tenisky na venkovní pobyt. 

Pytlíky na oděvy dodá škola.  

       

8.Provoz ŠD zahájíme od 4.9., dítě je třeba do ŠD přihlásit i v případě, že bude docházet nepravidelně nebo zahájí 

docházku v průběhu roku. Žáci, kteří nechodí do ŠD, se mohou účastnit akcí, které pořádá ŠD, ale je potřebná 

písemná žádost rodiče..(Př.: Žádám, aby se mohl(a) syn Petr Novák zúčastnit cyklovýletu dne……Podpis). ŠD může 

žák navštěvovat nepravidelně. Další informace u vychovatelky Lady Mičulkové a Jany Španihelové. 

 

5.9.  Vyučování do 12.00, poté ŠD pro přihlášené žáky. 

Od 6.9. výuka dle rozvrhu hodin. 

O dění ve škole budete předem informování formou informačních letáčků. 

 

9.Fotodokumentace z akcí školy,  foto za 3 Kč                  ano - ne 

 

10.Nezapomeňte podepsat /označit/ cvičební úbory, oděv do družiny.....!! Pokud to lze, tak i obuv. 

 

 

Styk se školou: Denně, kromě pátku od 14.00-15.30. Tel. 556/756 057,ŠD mob. 739303064,  jídelna 556/756056, 

www.zshlzivotice.cz, zshlzivotice@seznam.cz 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v ZŠ a MŠ Hladké Životice, p.o.:  osobní údaje, citlivé údaje včetně 

rodného čísla ve smyslu ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a zákona č. 

133/2000 Sb. o evidenci rodných čísel v platném znění. Poskytuji souhlas pro účely vedení povinné dokumentace 

školy podle zákona č.561/2004 Sb. školského zákona v platném znění pozdějších předpisů, vedení nezbytné zdravotní 

dokumentace pro účely související s běžným provozem školy. Souhlas poskytuji na celou dobu školní docházky mého 

dítěte na této škole a zákonem stanovenou dobu archivace. Mám  právo tento souhlas kdykoliv odvolat a to bez udání 

důvodů.    ANO    x     NE 

 

Souhlasím se zveřejňováním fotografií, prací mého dítěte na webových i tištěných stránkách školy (nástěnkách), 

jak po celou dobu školní docházky, tak i po jejím ukončení. Fotky Vašich dětí nebudou jinak použity k jiným účelům 

než k propagaci naší školy.   ANO   x     NE 

 

 

Informace z tohoto letáku budou umístěny na webových stránkách školy- Pro rodiče. 

V této rubrice naleznete i organizaci školního roku. 

 

Jméno dítěte:__________________________Zdrav. Poj._____________________ 

 

Podpis rodičů:_________________________ 

   

Telefonní číslo domů:_____________          ,příp. práce:       __________________ 

 

Vyplnit a obratem vrátit.                                Děkuji.    Mgr. Jitka Polášková, řed. ZŠ a MŠ Hladké Životice 

 
 

Přejeme všem příjemný a úspěšný školní rok !!!! 

 

  

                                                                 

http://www.zshlzivotice.cz/


 

 


