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Rodičům budoucích prvňáčků
Informace o škole:
Naše škola Vám nabízí kvalitní a všestrannou péči o žáky, klidné prostředí a přátelskou
atmosféru. Dále povinnou výuku anglického jazyka od 1. ročníku, adaptační programy v 1.
třídách (usnadňují vstup dítěte do školy) pod vedením třídního učitele a školní psycholožky.
Ve 2. ročníku plavání, výuku informatiky od 5. ročníku, nabídku zájmových kroužků (aktuální
nabídku se dozvíte v září 2019) a možnost docházky do školní družiny. V případě potřeby lze
využít služeb Školního poradenského pracoviště (psycholog, speciální pedagog, metodik
prevence, výchovný a kariérový poradce).
Informace o 1. třídě:










Výuka bude probíhat ve třech paralelních třídách pod vedením zkušených
elementaristek.
Žáci dostanou Slabikář, Živou abecedu, Matematiku – pracovní učebnici, písanky,
Prvouku – pracovní sešit, notýsek – hradí škola.
Děti obdrží také zdarma balíček pomůcek pro práci ve škole, který obsahuje:
vodové barvy, voskovky, plochý štětec, 2 kulaté štětce, tuhé lepidlo, mazací
tabulku, tuš, písankový sešit, papírové hodiny.
Další potřeby (výkresy, barevné papíry apod.…) - 80 Kč na školní rok a hygienické
potřeby - 200 Kč na školní rok pro Vás objednají p. učitelky hromadně. Informace
k platbě obdržíte v září 2019.
Máte možnost přihlásit Vaše dítě ke stravování ve školní jídelně. Podrobnosti Vám
poskytne vedoucí školní jídelny (tel. 546 220 856).
Provoz školní družiny bude od 6.30 do 17.00 hod. Přihlášky je možné vyzvednout
poslední týden v srpnu nebo při nástupu do školy. Poplatek za ŠD činí 150,- Kč
měsíčně.
Slavnostní zahájení školního roku bude v pondělí 02. září 2019 v 08:15 hod.
před školou (v případě nepříznivého počasí ve vestibulu školy).
Další informace získáte na prvních třídních schůzkách dne 02.09. 2019 v 09.30
hod., předcházet bude schůzka s p. vychovatelkou ŠD od 08:45 hod.
Podrobnosti a aktuality najdete na www.zsheyrovskeho32brno.cz nebo na tel.
čísle 546 432 263.

Přejeme příjemné prožití prázdninových dnů a těšíme se na Vaše děti a budoucí
spolupráci!
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