
Důležité informace, které zazněly na třídních schůzkách 15.6.2015: 

 Nákup učebnic zajišťuje škola, žáci je dostanou první týden v září.  

 Nákup pracovních sešitů, sešitů, základních školních a výtvarných potřeb zajistí škola, částka 

se pak rozpočítá podle ročníků na 1 žáka, rodiče ji uhradí na prvních třídních schůzkách v září.  

 V polovině srpna rodiče dostanou e-mailem VS svého dítěte a přihlašovací údaje do systému 

www.strava.cz , aby mohli zadat platbu obědů.  

 Školné za družinu (1.500,00 Kč za pololetí) a školní klub (1.000,- Kč za pololetí) musí být 

uhrazeno do 30. září. 

 Veškeré účty pro bezhotovostní platební styk budou na stránkách školy zveřejněny nejpozději 

do 15. srpna.   

 V hotovosti lze úhradu obědů i školného provést u hospodářky ZŠ a ŠJ, pí Rafajové. Úřední 

hodiny budou zveřejněny v průběhu srpna. 

 Dítě, které je přihlášeno do družiny a před otevřením školy bude navštěvovat ranní klub, 

nemusí do klubu podávat přihlášku, jednorázový vstup v tomto případě neplatí. 

 Školní klub je určen pro žáky, kteří z kapacitních důvodů nemohou navštěvovat družinu nebo 

družinu navštěvují, ale potřebují odejít dřív než v 15.00 (pravidelně v určité dny nebo 

jednorázově …), čekají na kroužky ve škole nebo mimo školu, nechtějí být doma sami apod. 

Ve školním klubu bude pro děti připravován program podobně jako v družině, kterého se dle 

zájmu mohou účastnit. Klub bude otevřený od 13.00 do 15.00 a rodiče si z klubu budou moci 

děti kdykoliv vyzvednout. Školní klub se platí na pololetí (1.000,00 Kč) nebo za jednotlivý 

vstup (20,00 Kč). 

 CVČ Měšice: nabídka mimoškolních aktivit pro žáky ZŠ Hovorčovice včetně zajištění dopravy 

tam i zpět do školy vlastním autobusem s doprovodem je zveřejněna v záložce Po škole – 

Ostatní kroužky. Vyplněný formulář odevzdávejte do 30. června v MŠ Hovorčovice, na recepci 

CVČ Měšice nebo zašlete e-mailem na koordinatorka@cvcmesice.cz.  

 Umělecká akademie: do 26. června bude na stránkách školy zveřejněn rozvrh výuky 

hudebních nástrojů a dalších oborů po dnech. Konkrétní časy výuky si přihlášení domluví 

s vyučujícím v daný den první týden v září. Školné se bude hradit bezhotovostně nejpozději 

do 30. září. 

 1. září přivítáme ve škole všechny děti, jejich rodiče, prarodiče a společně strávíme příjemné 

dopoledne. Prosíme, rezervujte si tento den pro Vaše děti a prožijte ho s nimi. Bližší 

informace zveřejníme během srpna, určitě uvítáme i Vaši pomoc (příprava občerstvení 

apod.). 

 Slavnostní otevření školy a představení veřejnosti proběhne 5. září - během odpoledne 

připravujeme setkání absolventů a bývalých zaměstnanců školy, prohlídku školy, vystoupení 

hudebních skupin, doprovodný program pro děti.  Pomoc a nápady rodičů jsou vítány. Opět 

bližší informace budou zveřejněny v průběhu srpna na webových stránkách školy. 

 Od počátku školního roku budeme v ZŠ (stejně tak jako v MŠ) nabízet dětem předškolního a 

mladšího školního věku dva stimulační programy, které dětem pomohou s adaptací na nové 

prostředí a s bezproblémovým zvládnutím školních povinností: 

1) Metodu DOBRÉHO STARTU 

2) Metodu MAXÍK 

Na oba programy se můžete již dnes nahlásit u paní Bc. Martiny Homutové, která kurzy 

povede (e-mail: homutova1@seznam.cz). 
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