
ZŠ Hovorčovice - TŘÍDNÍ SCHŮZKY 24. 6. 2019 
 

Společná část  
 

 Přivítání a představení zaměstnanců: 

- ředitelka školy – Mgr. Jana Hirková (reditel@skolahovorcovice.cz) 

- hospodářka ZŠ – Lucie Rafajová (hospodarkazs@skolahovorcovice.cz) 

- hospodářka ŠJ – Iveta Hromasová (jidelna@skolahovorcovice.cz) 

- učitelka 1. A – Mgr. Gabriela Hlavatá (hlavata@skolahovorcovice.cz) 

- učitelka 1.B - Mgr. Lucie Hyklová (hyklova@skolahovorcovice.cz) 

 Důležitý komunikační prvek – webové stránky školy: www.skolahovorcovice.cz (mailem jsou 

zasílány jen některé informace, které vyhodnotíme jako důležité); nové zprávy naleznete vždy 

na školním webu v sekci „Důležité zprávy“, připravované akce v sekci „Připravujeme“. Stejně 

tak pozor, všechny legislativou dané informace ke zveřejnění – úřední deska (modul ZŠ = 

zelený, modul MŠ = červený; každý modul na školním webu (MŚ i ZŠ) má obsah úřední desky 

jiný). 

- žákovská knížka (papírová) + každý z rodičů obdrží v září kód k přístupu do systému 

„skolaonline“, jde o elektronický evidenční systém naší školy. Přístup do systému mají žáci  

2. stupně ZŠ. 

 Dnešní zálohová platba: pí Rafajová – hospodářka ZŠ; celkem 220,00 Kč (100,00 Kč za klíček a 

120,00 Kč za čip),  

 Stravování: hospodářkou ŠJ  je pí Iveta Hromasová,  ke konci srpna rodiče dostanou e-mailem 

VS svého dítěte a přihlašovací údaje do systému www.strava.cz , aby mohli zadat platbu obědů. 

První platba musí být zaplacena do 10.9.2019. 

 Umístění tříd ve škole:  

- 1. třídy: 1.A – žlutá třída (1. patro budovy 1. stupně), 1.B – šedivá třída (2. patro budovy 1. 

stupně) 

- 6. třída ve velké budově – 2. patro ve velké budově ZŠ 

 Pomůcky a příprava na školní rok:  

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

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

rozpočítá podle ročníků na 1 žáka, rodiče ji uhradí dle pokynů, které budou umístěny na webu 

v sekci třídy, informace bude zapsána i do žákovské knížky. 

 v pondělí 2. 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. 

 

 Adaptační kurzy – podzim 2019:  

o 1. a 2. třídy - přespání ve škole (termín bude upřesněn) 
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 Plavání organizujeme až od 2. tříd: plaveme vždy 2. pololetí (bazén Neratovice) 

 

 Mimoškolní aktivity v hale nové budovy ZŠ + Umělecká akademie (viz sekce na webu: Po 

škole – umělecká akademie) 

 

 Pomůcky pro prvňáčky – seznam bude předán od pí učitelek  

 

 Družina: vedoucí školní družiny je Jana Bartošová; školné za družinu (1.750,00 Kč za pololetí) 

musí být uhrazeno do 30. září. 

 

 Příchody do školy: u prvňáčků umožňujeme, aby rodiče s dítětem vstupovali do školy, do šaten 

po dobu 14 dní a pomohly jim v adaptaci na nové prostředí, poté se žáci již obstarávají sami. 

- Děti, které přicházejí do školy před otevřením školy, budou navštěvovat ranní provoz 

(příchod musí však být v rozmezí od 7:00-7:15), dozor nad těmito dětmi bude do doby 

otevření školy zajištěn; tento ranní provoz bude probíhat jen v jedné budově ZŠ – v budově 

1. stupně v prostoru družiny. 

 

 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 (viz modul MŠ našeho školního webu, sekce NEPŘEHLÉDNĚTE). 

 

 Diskuze, závěr a přesun rodičů do 1. tříd (budova 1. stupně ZŠ) 

 


