ZÁKLADNÍ
ŠKOLA ZELENEČ

Brožura pro prvňáčky
a jejich rodiče
Aneb, co vše potřebujete vědět
před nástupem a po nástupu do první třídy

DESATERO pro budoucího prvňáčka
1. Znám své jméno.

6. Umím pozdravit.

2. Umím počítat
do 10.

7. Vím, kde
zaklepu.

3. Znám barvy.

8. Umím si zavázat
tkaničku.

4. Umím držet
tužku.

9. Dovedu si
uklidit hračky.

5. Vím, kde je
pravá a levá ruka.

10. Umím se
obléknout.

První týden ve škole
1. 9. se děti sejdou v 7:50 ve své třídě spolu s rodiči v budově E,
pracoviště ulice Školní 3. Děti si s sebou vezmou aktovku. První den
je jen jedna seznamovací hodina, která končí v 8:45. Po skončení této
hodiny je slavnostní přivítání prvňáčků ve školní tělocvičně, kterou
organizuje Spolek rodičů v tělocvičně ZŠ Zeleneč v budově D, ulice
Mstětická. Na tuto akci si rodiče děti odvádějí sami. V tento den
rodiče obdrží přihlášku do družiny a vyplní papír odchodů dítěte na
první týden. První den školy družina pro prvňáčky není.
2. 9. děti přijdou do školy již s aktovkou, penálem s pomůckami
a přezůvkami. Děti dostanou od třídní učitelky pokyny na další dny. Od
tohoto dne lze již využít ranní i odpolední družinu. Konec vyučování je
v 9:40. Rodiče si mohou děti vyzvednout buď v 9.40 nebo dítě zůstává
v družině.
5.9. končí vyučování v 10:45. Rodiče si mohou děti vyzvednout buď
v 10.45 nebo dítě zůstává v družině. Děti si do školy přinesou pomůcky
na VV a TV. Odevzdají vyplněnou přihlášku do školní družiny.
6. 9. končí vyučování v 10.45. Rodiče si mohou děti vyzvednout buď
v 10.45 nebo dítě zůstává v družině.
7. 9. končí vyučování dle stabilního rozvrhu, který děti obdrží.

Přehled vyučovacích hodin:
1.

hodina

8:00 – 8:45

2.

hodina

8:55 – 9:40

velká přestávka 9:40 – 10:00
3.

hodina

10:00 – 10:45

4.

hodina

10:55 – 11:40

5.

hodina

11:50 – 12:35

Děti přicházejí do školy nejpozději v 7:50, aby se stačily přezout, dojít
do třídy a připravit se.
Po skončení vyučování děti, které nejdou na oběd, odchází s doprovodem
domů. Ostatní děti jsou předány vychovatelkám a jdou na oběd.
Pokud dítě bude chodit na obědy, musí být bezpodmínečně zapsáno
do školní družiny.

Příchody do školy
Družina: Od 6:45 – 7:40 funguje ranní družina v naší budově ve Školní
ulici. Příchod do školy je nejpozději v 7:50.

Odchody a vyzvedávání ze školy
Odchod po vyučování podle rozvrhu:
Po 4. vyučovací hodině děti bez oběda odcházejí v 11:40 s doprovodem.
Vyzvedávání dětí po obědě je ve 13:00 hodin.
Po 5.vyučovací hodině děti bez oběda odcházejí v 12:35 s doprovodem.
Vyzvedávání dětí po obědě je ve 13:15 hodin (upřesníme ještě na
začátku školního roku).
Prosíme všechny rodiče o dodržování časů vyzvedávání svého dítěte,
a aby byli na místě před brankou budovy E s časovým předstihem.

Dítě bude předáno pouze rodičům či osobám zapsaným v přihlášce do
ŠD. Pokud dítě bude odcházet samo, musí mít toto uvedeno v přihlášce
či na lístečku s časem odchodu (telefonáty neakceptujeme).
Odchod z družiny:
Rodiče vyplní přihlášku do družiny, kde je uveden rozpis dní a časy
pro odchody a vyzvedávání dětí po vyučování anebo z družiny (lze
i kombinovat). Pokud rodič potřebuje vyzvednout dítě v jiný čas, než
je v přihlášce, stačí aby mělo dítě s sebou do školy lísteček s úpravou času vyzvednutí v tento den. Obsah lístečku: jméno dítěte,
datum, popsání změny času vyzvednutí, podpis rodiče. Tento lísteček
by mělo dítě odevzdat paní učitelce hned po příchodu do školy.
Pokud by chtěl rodič trvale upravit čas vyzvedávání, je možné tak
učinit pouze na oficiální přihlášce do družiny, kde se upraví daný den.
Časy odchodů z družiny – fixní časy pro vyzvedávání jsou ve
13:00 případně 13:15, druhý čas je v 15:00. Prosíme rodiče, aby byli
na místě u školy v tyto časy přesně, aby je paní vychovatelka mohla
předat rodičům a odejít zpět do družiny za dalšími dětmi. Poslední možnost je vyzvedávání mezi 15:00 – 17:00 z koncové družiny.
Rodiče musí zazvonit na zvonek školy na budově E, kde se nachází
třída dítěte. Rodiče vyčkají na dítě venku a nevstupují do budovy.

Obědy
Děti se přihlašují ke stravování hned první den ve škole 1. 9., kde
odevzdají přihlášku ke stravování třídní učitelce. Děti, které přecházejí
z Mateřské školy Zeleneč, mají stejný variabilní symbol pro platbu
stravování, jako měly dříve.
Pokud dítě není ve škole z důvodu nemoci, dovolené apod., je potřeba
obědy dítěte odhlásit buď na telefonním čísle nebo emailu jídelny,
nebo na webu www.strava.cz. Obědy je nutné odhlásit vždy maximálně
do 8:00 daného dne.
Telefonní kontakt na školní jídelnu:
733 255 800 nebo jidelna@mszelenec.cz

Komunikace se školou
Třídní schůzky se zpravidla konají v lednu a v květnu daný školní rok.
O termínu budete informováni od vaší třídní paní učitelky.
Běžná komunikace s vaší třídní učitelkou probíhá přes školní email,
případně přes telefonní číslo.
V průběhu roku probíhají i konzultační hodiny. O termínu konzultačních hodin budete informováni. V případě potřeby je možné se na
konzultačních hodinách domluvit kdykoliv během roku.
Telefonní kontakt na vedení školy:
281 865 059, 739 029 221
Všechny ostatní kontakty najdete na webových stránkách školy
www.zszelenec.cz

Omlouvání dětí v případě absence
V případě absence dítěte ve škole z jakýchkoliv důvodů je nutné ihned
informovat třídní učitelku. V případě absence dítěte ve škole je rodič
povinen zjistit probíranou látku ve škole ze všech předmětů, a tuto
látku si s dítětem doplnit.
Pokud rodič potřebuje uvolnit dítě z vyučování dříve, nežli skončí výuka
dle rozvrhu hodin, je nutné si dítě osobně ve škole převzít. Tato povinnost platí pro rodiče ve všech ročnících ZŠ. Škola nemůže žáka pustit
samotného ze školy dříve než před skončením výuky dle rozvrhu.
V případě plánovaného uvolnění žáka z vyučování, například z důvodu
dovolené, je potřeba vyplnit speciální formulář, který Vám bude
schválen vedením školy. I zde platí povinnost dítěte doplnit si látku,
která se ve škole probírá v rámci jeho absence.

Co potřebuje prvňáček do školy
Na výtvarnou výchovu a pracovní činnosti: anilinky/vodovky,
tempery, 2 ploché a 2 kulaté štětce (velikost 6 a 12), voskovky, fixy,
modelína (balení různých barev), kelímek na vodu, misky nebo
paletka na míchání barev, lepidlo (vysouvací tyčinka), malý Herkules,
tenký a tlustý černý permanentní fix, nůžky s kulatým hrotem, hadřík,
pracovní ubrus, zástěra nebo pracovní triko, kufřík a v něm věci na
výtvarnou výchovu, všechny podepsané permanentním fixem.
Na tělesnou výchovu: vhodná sportovní obuv do tělocvičny (s bílou
nebo přírodní podrážkou), tepláky nebo kraťasy, triko, mikina – vše podepsané.
Ostatní pomůcky: úkolníček (stačí malý linkovaný sešit), mazací
tabulka se stíratelným fixem (z jedné strany linkovaná, z druhé strany
bez linek). Penál a v něm: pastelky, 3 tužky č.1, guma, ořezávátko se
zásobníkem, malé pravítko, nůžky, malé lepidlo. Přezůvky / bačkory.

Doporučená literatura pro přípravu dětí
na vstup do ZŠ

Doporučení pro rodiče prvňáčků
•

Každý den pomohu dítěti ořezat tužky a pastelky.

•

Každý den kontroluji aktovku. Pomáhám dítěti
s přípravou školních potřeb dle rozvrhu.

•

Příprava na výuku má být pravidelná pro utvoření
pracovních návyků.

•

Na vyučování se dítě připravuje v klidném
a příjemném prostředí, aby se mohlo soustředit na práci.

•

Povídáme si o společných zážitcích a dění ve škole.
Trpělivě vysvětluji vše, čemu dítě nerozumělo.
Tím u něj rozvíjím rozumové vnímání.

•

Chválím za každou snahu a drobný úspěch.

•

Společně si denně čteme.

•

Každý den připravuji pro dítě zdravou svačinku
a nezapomenu na vodu k pití.

