
Organizace začátku školního roku a důležité informace 

KOMUNIKACE S UČITELKOU:  

• pracovní e-mail: dusova@zseden.cz 

• telefon do školy: 267 310 674 (linka 224 do kabinetu 1. stupně) 

• informace sledujte na stránkách třídy www.zseden.cz - stránky tříd - 1. stupeň - 1. C., 
co je zde zveřejněno, je považováno za sdělené 

• informace v ŽK – vždy prosím podepište, že jste četli  

• „poštu“ (vzkazy, dokumenty) posílejte prosím v plastové obálce označené jménem 
dítěte, obálku vždy pošlu zpět 

• k rychlé komunikaci můžete využít malý deníček – notýsek, připomeňte dítěti, že mi 
jej má předložit  

• konzultace – pokud bude potřeba osobní schůzka, sjednejte si termín e-mailem, ve 
sjednaném termínu mě najdete v 1. patře v kabinetě 1. stupně nebo ve třídě 

 

ŠATNÍ SKŘÍŇKA A ZÁMEK – společně se půjdeme na skříňky podívat, již první den si děti 

skříňku mohou zamknout, pokud máte zámek (případně přinést v pátek nebo další týden), 

doporučuji mít rezervní klíč u pana vychovatele ve ŠD, když si dítě svůj zapomene 

 

JÍDELNA – ŠJ je samostatnou organizací, přihlašování a odhlašování obědů, platbu a koupi 

čipu řešte prosím s vedoucí školní jídelny paní Procházkovou (kancelář se nachází naproti 

jídelně) 

UČEBNICE - Rozdávání učebnic proběhne v úterý, učebnice není nutné obalit, povinný je 

pouze obal na ŽK (úřední dokument), ŽK rozdám v pátek, učebnice v úterý, ideálně podepsat 

dětem úplně vše (včetně značky na boty a oblečení) 

Úkoly pro rodiče: vyplnit první stránku v žákovské knížce údaje o žákovi, nalepit kopii 

kartičky zdravotní pojišťovny, vzadu se seznámit se školním řádem a podepsat jej (pod 

textem), přinést vyplněný dotazník, všechny věci do školy dětem podepsat (doporučuji), 

v průběhu září – přinést vyplněnou zdravotní způsobilost 

DOTAZNÍK - seznamte osobně třídní učitelku s případnými důležitými skutečnostmi o dítěti – 

zpráva z pedagogicko-psychologické poradny, docházka na logopedii, vývojové a zdravotní 

potíže, situací v rodině apod., abychom předešli nedorozumění (v  případě nutnosti 

zapojujeme do spolupráce školního psychologa a speciálního pedagoga, při zápisu dítěte do 

školy jste podepsali informovaný souhlas s péčí těchto odborníků; dále pak souhlas se 

zveřejňováním fotek na webu školy, první den jsme zjišťovali možnost předávání informací 

elektronickou formou) 

Věci na TV – tričko, kraťasy, tepláky, mikina, 2x sportovní obuv (do tělocvičny se světlou 

podrážkou, na ven mohou být sportovní boty, ve kterých dítě chodí do školy), věci uložit do 

látkového pytlíku, budou ho mít ve třídě  

Bruslení – 20.9. 

http://www.zseden.cz/


Věci na bruslení – brusle, helma, rukavice, vhodné sportovní oblečení, dostatek pití, uvítáme 

výpomoc  

Třídní fond – 500,- Kč na 1. pololetí, uhradit přes školní online pokladnu, z fondu se hradí 

společné pomůcky do třídy a akce jako např. divadla, výlety apod., účast na fondu není 

povinná, pokud by někdo měl s platbou problém, je možné zažádat si o příspěvek z NF, v tuto 

chvíli máme naplánovaný Toulcův dvůr, pokud by měl někdo nějaký nápad, je možné zaslat 

na email  

Omlouvání absence – nejpozději do 3 dnů od začátku absence na e-mail učitelky či telefonicky, 

po skončení absence vždy napsat písemnou omluvenku do ŽK, rodiče se informují, co si má 

žák v době nepřítomnosti v učivu doplnit, na třídním webu budou zveřejňovány týdenní plány, 

pokud bude žák chybět více než tři dny, např. z důvodu rodinné dovolené, je třeba předem 

dodat písemnou „Žádost o uvolnění“ (formulář je ke stažení na stránkách školy) k rukám 

učitelky, která žádost předá vedení školy a pak předá zpět dítěti s vyjádřením,  

pokud jdete s dítětem k lékaři v době vyučování, domluvte se individuálně na vyzvednutí 

  

Příprava do školy – kontrolujte denně penál tak, aby v něm děti měly ořezané pastelky, 

tužky, ořezávátko, gumu; dohlížejte na uložení pomůcek, svačiny, pití a pořádek v aktovce 

Hodnocení – razítka, smajlíky, slovní hodnocení, 1. pololetí bez známek 

Domácí úkoly – budou označeny červeným puntíkem, prosím o jejich podepisování 

Kroužky – nabídka zájmových kroužků bude upřesněna během září, děti dostanou přihlášky 

Pomoc třídě, škole: papíry i z jedné strany popsané, drobné dárky jako odměny (reklamní 

předměty, kancelářské potřeby, hračky, knížky, které by se nám ve třídě mohly hodit) 

 

Úkoly pro děti na pátek: přinést přezůvky, aktovku, vybavený penál (pero ne), pití, zámek 

V PÁTEK 2. 9.  potrvá výuka 2 vyučovací hodiny (do 9:40), příchod do školy do 7:45, v šatně 

budou čekat žáci 9. třídy, kteří budou děti odvádět do třídy, děti přijdou s aktovkou, 

penálem, pitím, případně se svačinkou a již se přezouvají, po skončení vyučování odvádím 

děti k šatně, předám čekajícím rodičům, ostatní děti předávám panu vychovateli do školní 

družiny 

PONDĚLÍ 5. 9. A ÚTERÝ 6. 9. potrvá výuka 4 vyučovací hodiny (do 11:40), bude probíhat 

seznamování a třídnické práce, s sebou: taška, penál, pití, svačina 

OD STŘEDY 7. 9. bude vyučování již podle rozvrhu (najdete ho na stránce třídy a na zadní 

straně žákovské knížky) 

V PRŮBĚHU TÝDNE 5. – 9. 9. přinášet další pomůcky: kufřík na VV, věci na TV a ostatní (dle 

seznamu, který jste obdrželi v červnu na úvodní schůzce) 


