Program setkání se zákonnými zástupci budoucích prvňáčků a dětí z přípravné třídy
ze dne 16. 6. 2022
 představení TU
1.A Mgr. Eva Svobodová
1.B Mgr. Alexandra Pátková
1.C Mgr. Sylva Tomanová
 umístění tříd – budova C, 2. patro
(vchody do školy – ZZ vstup přes sekretariát, žáci vždy přes vchod u lesa – šatní skříňky,
čipový systém)
 Možnost výběru mezi čipy (50 Kč – nevratné, škola + jídelna) nebo průkazem ISIC Školák
(350 Kč, platnost 5 let, výhody, fotografie + peníze + přihláška do 27. 7. 2022 dodat na
sekretariát školy, respektovat úřední dny – o hlavních prázdninách – web školy,
www.isic.cz)
 systém Bakalář – TK, klasifikace, Komens
 šatní skříňky – vratná záloha na zámek 100 Kč vybírána na začátku září
(náhradní klíče – sekretariát, pan školník) – trénování odemykání s TU
 doprovod ZZ do budovy školy – omezen z důvodu bezpečnosti, vedení dětí
k samostatnosti, hygienická opatření (maximálně do pátku 16. 9.)
 provoz ŠD – 6:00 – 7:40, 11:40 – 16:00
zápisní lístek ZZ obdrží 1. 9. 2022
vyzvedávání dětí – po obědě nebo po 14:30
nabídka kroužků od 15:00
ŠD funguje v běžném režimu od 1. 9.
 školní rok
čtvrtek 1. 9. – zahájení ve třídách + ZZ,
pátek 2. 9. – 2 hodiny,
pondělí 5. 9. – 3 vyučovací hodiny do 10:45,
od úterý 6. 9. – dle platného rozvrhu
(pro 1. ročník - 7 x Čj, 5 x M, 1 x Aj, 2 x Prv, 1 x Hv, 2 x Vv, 2 x Tv, 1 x Pč – TU = 21 hodin
týdně, pro PT – 21 hodin týdně)
 povinnost ZZ – informovat školu o zdravotním stavu dítěte o změnách v rodině
(samostatně měnit v systému Bakalář), e-mail, telefon
 konzultace s TU – po telefonické domluvě mimo výuku, vstup přes sekretariát
 obědy ve školní jídelně – jídelna ZŠ Otokara Březiny, pomoc paní družinářky nebo TU i
pro žáky, kteří nechodí do ŠD, přihláška na webu školy (souhlas s inkasem, první platba
pro měsíc září musí proběhnout již v srpnu)
 informace TU o organizaci a pomůckách

Pomůcky a potřeby pro žáky prvních tříd
bačkory (bílá podrážka)
ručník s poutkem
cvičební úbor (bílá podrážka u bot) – do látkového pytlíku
box na svačinu
Na výtvarnou výchovu
igelit na lavici
nádobka na vodu – ne skleněná
vodové barvy
hadřík na otírání štětce
pastelky
nůžky
lepidlo
voskovky
plastelína
kulatý štětec č.10
plochý štětec č.10
barevné papíry
Vybavení pouzdra
tužky č.1 a 2 – 2ks
pastelky
guma, ořezávátko
Pero zatím není nutné pořizovat!
Další potřeby
obaly na učebnice a sešity
pravítko
mazací tabulka s fixem
papírové hodiny
malý notýsek
role papírových utěrek
krabice kapesníků
VŠE PODEPSANÉ NEBO OZNAČENÉ TAK, ABY DÍTĚ POZNALO SVOJE VĚCI

Vážení rodiče,
rádi bychom Vás informovali, že naše škola vydává svým žákům mezinárodní žákovský průkaz ISIC Školák. Tento průkaz je
především identifikačním dokladem, který potvrzuje totožnost žáka a jeho příslušnost k naší škole; kromě toho funguje jako
mezinárodně uznávaný doklad o školní docházce, akceptovaný ve 130 zemích světa (včetně všech členských zemí EU), a také jako
karta využitelná pro zhruba 2.000 různých slev a výhod v ČR.
Co přináší ISIC Školák vydaný přes naši školu?







Funguje jako čipová karta do jídelny, ke vstupu do školy.
Je oficiálním průkazem žáka naší školy.
Pro mnohé instituce a veřejné dopravce slouží jako ideální doklad o věku držitele, např. pro získání zlevněného jízdného.
Školní průkaz ISIC není potřeba si pořizovat každý rok znovu. Jeho platnost je až pět let od vydání; platnost je také
omezena dobou docházky na základní školu.
Školní ISIC Školák je levnější! Průkaz stojí jen 350 Kč na celou dobu platnosti (průkaz pořízený mimo školu stojí 500 Kč
ročně). V případě ztráty či zničení vystavujeme duplikát za 100 Kč.
V ceně průkazu je jeho digitální verze, viz ALIVE APP (Google Play, App Store).

Co přináší ISIC Školák?





Platnost ve 130 zemích světa, více než 125.000 slev po celém světě.
Je akceptován dopravci po celé ČR jako potvrzení věku a oprávnění čerpat slevu na jízdném ve výši 50 %.
Možnost zřízení speciálního celoročního cestovního pojištění UNIQA.
Slevy na více než 2.000 místech v ČR:
o při nákupech, stravování a vzdělávání, v internetových obchodech viz www.isic.cz,
o na vstupném do kulturních institucí,
o na permanentky v lyžařských areálech,
o speciální mobilní tarif od Vodafone,
o na vstupném do světově proslulých kulturně-historických památek,
o v kinech, na koupalištích a dalších zábavních areálech.

NEPŘEHLÉDNĚTE: Jak si průkaz objednat?
Agendu ISIC na naší škole řeší pan Mgr. Stanislav Novotný, MBA
Žádost o vydání průkazu, kterou najdete na druhé straně tohoto dopisu, prosím vyplňte, předejte společně s poplatkem 350 Kč
a fotografií dítěte nejpozději do 27. 7. 2022 na sekretariát školy.
Fotografii lze zaslat i přes e-mail.
Hotový průkaz s pouzdrem a šňůrkou na krk bude žákům vydán ve škole 1. září 2022. Děkuji.
Mgr. Andrea Medunová
ředitelka školy

