Základní škola , Liberec, Česká 354 , příspěvková organizace
Česká 354, 463 12, Liberec 25, e -mail: 22@zs–vesec.cz
tel.: 485 130 357, www.zs–vesec.cz, IČ 64040364
Vážení rodiče, Vaše dítě bude od 1. září 2022 žákem naší školy. Dnes Vám předáváme základní
informace, které budete potřebovat do začátku školního roku.

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ
14. 6. 2022

Informace o škole
 škola s výukou jazyků – od 2. třídy výuka AJ – převládá ústní forma
 výuka na škole probíhá podle nového vzdělávacího programu a Matematika se učí Hejného metodou-v 1.
a 2. třídě.
Ranní družina
 6:00 až 7:15, odpoledne do 17:00 hod.
 příchod do školy v 7:35 hod. – nejdéle v 7:40 hod., aby děti měly čas se převléci a v klidu dojít do
třídy, škola se zamyká v 7:50 hod. (dozvoníte se na pana školníka, paní sekretářku u hlavního vchodu)
Organizace 1. dne - 1. 9. 2022
 nepřezouváme se
 rodiče mohou na začátek hodiny do třídy, pak odejdou do jídelny, kde se seznámí s vedením školy a
obdrží informace (družina, jídelna)
 děti si vyzvednout ve třídě v 8:40 hod.
 pokud je to možné nedávat dítě 1. den do školní družiny – den si užít a udělat příjemný 
 napište vždy, zda jde dítě po vyučování domů
 rozvrh zvonění bude i v notýsku
Organizace 1. týdne
 pátek - zkrácené vyučování na 2 vyučovací hodiny do 9:35 hod., kdo neodchází domů, hraje si ve
třídě, naobědvá se a může jít domů nebo do ŠD
 vyzvedávání dětí do 13 hod. nebo až po 15 hod. – jindy není možné – děti mají aktivity
 vždy písemně informujte, kdy dítě půjde domů
 od druhého týdne - 4 vyučovací hodiny (od 5.9.)
 od 3. 10. 2020 půlené hodiny
Omluvy
 předem známou absenci zapsat do notýsku
 nemoc dle školního řádu omlouvat do 3 dnů ( e-mailem: prijmeni@zs-vesec.cz nebo telefonem 485 130
357)
 doplnit si úkoly zadané učitelem
 uvolnění do 2 dnů – třídní učitel
 více dní – paní ředitelka – písemná žádost (formulář na stránkách školy)
 dřívější vyzvedávání dětí načasovat na přestávky
Kroužky
 co nejdříve odevzdat přihlášku, nabídka na začátku školního roku
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Sběr


sbíráme žaludy, kaštany, 2 – 3 x ročně papír

PŘEHLED ZVONĚNÍ











Ranní družina od 6:00 (příchod do 7:15)
Otevření školy: 7:35
1. vyučovací hodina 7:55 - 8:40
2. vyučovací hodina 8:50 - 9:35
3. vyučovací hodina 9:55 - 10:40
4. vyučovací hodina 10:50 - 11:35
5. vyučovací hodina 11:45 - 12:30
6. vyučovací hodina 12:40 - 13:25
7. vyučovací hodina 13:30 - 14:15
8. vyučovací hodina 14:20 - 15:05



Děti přicházejí do školy nejdéle v 7:40 hod., aby se stačily přezout, dojít do třídy a připravit na vyučování.
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VÝBAVA DO PRVNÍ TŘÍDY


vodové barvy malé, stačí 12 barev



kelímek na vodové barvy, nejlépe uzavíratelný



sada štětců včetně štětce plochého



temperové barvy



voskovky



suché pastely



lepicí tyčinka, nedoporučujeme tekuté lepidlo (malý školák se snadno umaže)



modelína 10 barev



igelitový ubrus na lavici na výtvarnou výchovu + zástěra nebo starší tričko



nůžky dětské s kulatou špičkou



kufřík/krabice s víkem na výtvarné pomůcky



plastové nebo kovové ořezávátko s 2 otvory uzavíratelné



pastelky 18 ks barev, nejlépe trojhranné



obyčejná tužka 2x, nejlépe trojhranná



guma



desky na sešity velké A4 a malé A5



obaly na sešity a učebnice



papírové hodiny



mazací tabulky + fixy 2x, hadřík



na TV podepsané cvičky/sálová obuv, tričko, kraťasy/tepláky, švihadlo vhodné délky (délka do podpaží), na
podzim a na jaře sportovní oblečení a botasky na hřiště v den TV



bačkory



EXISTUJÍ I POTŘEBY PRO LEVÁKY



ZAKUPTE POMŮCKY ČESKÉ VÝROBY (jsou kvalitnější)



desky na malé sešity, desky na velké sešity (obálka s drukem), desky na číslice a písmena (lépe oddělené)



Vše podepsané - stačí iniciály dítěte.

Základní škola , Liberec, Česká 354 , příspěvková organizace
Česká 354, 463 12, Liberec 25, e -mail: 22@zs–vesec.cz
tel.: 485 130 357, www.zs–vesec.cz, IČ 64040364
KONTAKTY:
Kontakt na školu:
ZŠ, Česká 354, Liberec 25, PSČ 463 12
Tel. 485 130 357
22@zs-vesec.cz , www. zs- vesec.cz

Ředitelka školy: Mgr. Štěpánka Vozková
Zástupkyně školy pro 1. stupeň: Mgr. Kateřina Rožcová
Zástupkyně školy pro 2. stupeň: Mgr. Sabina Jonášová Čižiková
Výchovný poradce pro 1. stupeň: Mgr. Valerie Fojtová
Vedoucí vychovatelka: Renata Melzerová
Hospodářka školy: Zlata Majerová (tel. 485 130 357)
Vedoucí stravování: Ludmila Slezáková (tel. 485 130 493)

