Informace pro rodiče na škol. rok 2018/19
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 19.10. 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/
600 Kč za učební potřeby, různý materiál
/tempery, plastelína, vodové barvy, nůžky, výkresy, 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...)
100 Kč na pitný režim na 10 měsíců
2. Dotované mléko a mléčné výrobky pro všechny ročníky:
Informace-dodavatel Laktea, v rámci projektu MLÉKO DO ŠKOL

Žáci základních škol mají nárok také na neochucené mléčné výrobky ZCELA ZDARMA, a to cca 4 ks / měsíc.

Nabídku dotovaných i nedotovaných mléčných výrobků obdržíme začátkem září 2018, po obdržení vás budeme
informovat. Stránky: www.laktea.cz
Budeme mít zájem o odběr mléčných výrobků zdarma: ANO - NE
Dotovaný školní projekt ovoce a zelenina do škol www.ovoceazeleninadoskol.cz/
Žáci mají nárok na 1 ks dotovaného výrobku týdne( ovoce, zelenina, případně ovocná šťáva)
3. Přihlašuji dítě do nepovinného předmětu:
Sborový zpěv
ano – ne den STŘ
Přihlášený žák musí nepovinný předmět 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 Veselá věda 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. Předpokládaný den pátek.
Přihlášku obdrží přihlášené děti, poplatek na materiál 50 Kč.
6. 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 pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ Hladké Životice. Nově zapsané děti nebývají přijaty ihned, ale
čekají v pořadí na uvolněné místo.
7.Žáci budou potřebovat (kromě povinných učebních potřeb):
Hrnek, podložku pod svačinu, zástěru, 1 balení kapesníků, cvičební úbor – tělocvična: bílé tričko, kraťasy-trenýrky
obaly na učebnice
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. Upozorňujeme, že obuv dětí musí splňovat
zásady bezpečnosti, tedy nesmí být poničená, malá-velká, musí mít špičku, podpatek a opatek.
Pytlíky na oděvy dodá škola.

8.Provoz ŠD zahájíme od 3.9., 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 Mičulková a Jany Španihelové.
4.9. Vyučování do 12.00, poté ŠD pro přihlášené žáky.
Od 5.9. výuka dle rozvrhu hodin.
O dění ve škole budete předem informování formou informačních letáčků.
9. Odhlašování obědů den předem, výjimečně do 7.00 dne, kdy žák chybí. Výdej do obědníků pouze 1. den
nepřítomnosti. Stravovací problémy ihned sdělte třídnímu učiteli, případně vedoucí školní jídelny.
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., školní mobil 739 303 064, jídelna 739 290 963,
www.zshlzivotice.cz, skola@zshlzivotice.cz

Informace z tohoto letáku budou umístěny na webových stránkách školy- Pro rodiče.
V této rubrice naleznete i organizaci školního roku.
Jméno dítěte:__________________________Zdrav. oj._____________________
Podpis rodičů:_________________________
Telefonní číslo domů:_____________
Vyplnit a obratem vrátit.

,příp. práce:

__________________

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

Přejeme všem příjemný a úspěšný školní rok !!!!

