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Informace pro rodiče
prvňáčků

Co budete do 1. třídy potřebovat?
ČIP (vchod, obědy, skříňky) - Zakoupit poslední týden v srpnu 121 Kč
(u paní vedoucí školní jídelny P. Nymsové- dveře po levé straně v hale před jídelnou)

Školní potřeby
Aktovka
penál
pastelky
tužky (č. 1,2 – po dvou kusech)
ořezávátko
guma
2x pero TORNÁDO nebo gumovací pero (např. PILOT)
zmizík
nůžky ostré špičaté
malé pravítko do penálu
stíratelná tabulka + 2 fixy
látkový kapsář na lavici 35x45cm
průhledné obaly na sešity
desky na sešity A4
přezůvky
2x látkový sáček na přezůvky a TV)
cvičební úbor včetně obuvi do tělocvičny – bílá podrážka
desky na čísla
desky na písmenka
1x desky na patent jako obal na desky s čísly a písmenky
zástěrka nebo starší triko na VV
vodovky
tempery (12 barev)
paleta,
tuš
modelína velká
voskovky
ploché štětce (č. 6,8,10,12)
kulaté štětce (1 větší, 1 menší)
igelit na lavici,
1x černý fix CENTROPEN „tlustý“ - 2,5 mm
1x černý fix „tenký“ 0,3 mm na alkoholové bázi
houbička na nádobí
hadřík
kelímek na vodu
lepidlo v tyčince
lepidlo Herkules
balení papírových kapesníčků

Ve škole od nás žáček zdarma obdrží:
Učebnice, sešity, pracovní sešity, skládací abeceda, číslice a tečky, notýsek, čtvrtky, náčrtníkové
papíry, barevné papíry a další výtvarné potřeby.

VŠE OZNAČTE ETIKETOVACÍMI ŠTÍTKY A PODEPIŠTE.
Cokoli přinesou děti z domova a chcete se s tím opět shledat, PODEPIŠTE!

Upozornění - UVOLŇOVÁNÍ ŽÁKA Z VYUČOVÁNÍ:
a. předem známá nepřítomnost
- 1 hod -1 den omlouvá rodič do ŽK
- 5 a více dní – tiskopis na www.zslisov.cz – „Uvolnění žáka z vyučování“ (nebo žádejte u třídní
učitelky)
b. Nemoc
- hlásit ihned telefonicky
- omluvenka zapsaná v ŽK (nejdéle do tří dnů od nástupu do školy)
!!Toto a mnoho dalšího naleznete ve školním řádu na webu školy: https://www.zslisov.cz/zs/oskole/dokumenty-skoly/. Seznamte se, prosím, z aktualizovaným školním řádem, který bude pod
tímto odkazem v září 2022 .
Online školní pokladna
Naše škola používá transparentní způsob vybírání prostředků od žáků (kina, divadla, plavecké a
lyžařské kurzy apod). Online pokladna eviduje veškeré bezhotovostní platby rodičů a s online
náhledem rodiče na čerpané prostředky. Registrace rodičů žáků, kteří nejsou zvyklí s pokladnou
pracovat z naší mateřské školky, proběhne v září po zahájení nového školního roku. v té době
obdržíte instrukce a manuál, jak se registrovat a dále postupovat.
Bakaláři
Využíváme systém Bakaláři pro komunikaci školy s rodiči a rodičů se školou, pro informování
rodičů o klasifikaci, absencích, pro omluvenky, ankety a mnoho dalšího. Ti, kteří nejsou zvyklí s
ním pracovat z naší mateřské školky, opět obdrží veškeré instrukce a potřebné informace v září
2022.
Začátek školního roku: Zahájení proběhne ve čtvrtek 1. 9. 2022, podrobnějši info naleznete na
webu školy zslisov.cz.

Organizace školního roku 2022/23
Vyučování ve školním roce 2022/2023
začne ve všech základních školách ve čtvrtek 1. září 2022.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.
Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování
začne v úterý 3. ledna 2023.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
6. 3. - 12. 3. 2023

Informce o školní družině
- hned první den školy v září dostanete zápisní lístky, kde uvedete základní informace o vašem dítěti
a na zadní straně, jak časově bude dítě odcházet z družiny, a kdo ho bude vyzvedávat nebo bude
odcházet sám
- odchylky od docházky, nebo pokud má dítě odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je uvedeno na
zápisním lístku, sdělíte odchod pí. vychovatelce písemně (na stránkách školy je v tištěné podobě
omluvenka pro dřívější ochod, kterou můžete využít)
- každou větší změnu musíte zaznamenat do zápisního lístku
- dostanete Vnitřní řád školní družiny, kde jsou pravidla, která děti musí respektovat - např.
bezpečnost, slušné chování ke spolužákům a pí. vychovatelkám, plnit pokyny, neničit školní majetek,
bez vědomí neopustit školní družinu, hlásit úrazy, nenosit cenné předměty, atd….
- svým podpisem stvrdíte souhlas se seznámením Vnitřního řádu ŠD a vratku odevzdáte pí.
vychovatelce
- úplata za pobyt ve ŠD je určena vnitřním předpisem školy a měsíčně bude připočítána k platbě
stravného, výše této úplaty bude včas zveřejněna na webu školy.
- veškeré akce se strhávají přes online pokladnu
Provozní doba
Ranní provoz:05.45 - 07.30 hodin
Odpolední provoz : 11.30 - 17.00 hodin, výchovná činnost od 13.00 - 14.30.

