Základní škola Dobřichovice
5. května 40, 252 29 Dobřichovice

IČO 47003057
tel 257711149, fax 257712551
e-mail kancelar@zsdobrichovice.cz, http://www.zsdobrichovice.cz

Vážení rodiče,
vítáme Vás ve škole a předáváme několik základních informací.
Školní rok začíná v úterý 1. 9. 2020.
Slavnostní přivítání prvňáčků proběhne v 8:00 hod. na školní zahradě
u budovy 1. stupně. Každého žáčka osobně přivítá pan ředitel a předá
jej třídní paní učitelce. Ta ukáže novým školáčkům jejich třídu.
Prosíme rodiče, aby na děti čekali na zahradě, kam děti paní učitelky
přivedou.
V úterý bude škola do 9:40 hod. Družina bude fungovat do 17:00 hod.
Celý školní rok bude výuka probíhat do 11.45 hod.
Ve středu 2. 9. budou děti potřebovat přezůvky, aktovku, tabulku na
psaní, penál (v něm pastelky, dvě ořezané tužky č. 2, fix na tabulku,
hadřík).
Ve čtvrtek 3. 9. si přinesou i kufřík (v něm voskovky, vodové barvy,
tempery, štětce (plochý a kulatý), zástěru, kelímek, modelínu,
barevné papíry, podložku, lepidlo, černý tenký fix) - vše prosím
podepsat.
Do pátku si děti přinesou cvičební úbor (tepláky, tričko, kraťasy,
cvičky a tenisky) - vše podepsané a v sáčku.
Třídní schůzky pro první ročníky se budou konat ve středu
2. 9. 2020 v 17:00 hod. v budově prvního stupně.

Školní družina
Školní družina bude fungovat v plném provozu od 2. září.
Dětem, které jsou do školní družiny přihlášeny, ale ještě do školní
družiny nepůjdou, napište zprávu do notýsku (Družináčku).
Přihlášku do družiny si můžete stáhnout na WEBových stránkách
školy https://www.zsdobrichovice.cz/dokumenty-formulare-zadosti-ke-stazeni/
nebo vyzvednout 1. září u vedoucí vychovatelky Jany Bartlové ve
třídě A4 od 8:00 do 10:00 hod.
Rozdělení dětí do oddělení bude k nahlédnutí na recepci školy 2. září.

Školní jídelna
Školní jídelna bude fungovat v plném provozu od 1. září.
Na WEBových stránkách školy si můžete stáhnout přihlášku
https://www.zsdobrichovice.cz/dokumenty-formulare-zadosti-ke-stazeni/,
tu
vyplněnou, prosím, přineste do kanceláře jídelny, od 24. 8. – 31. 8. od
8:00 do 12:00 hod. Nebo 1. 9. v době, kdy děti budou s paní
učitelkami ve třídách. V kanceláři jídelny zakoupíte čip a nahlásíte,
od kdy bude Vaše dítě chodit na obědy.
Více informací najdete na WEBových stránkách školy.

Předem děkujeme a těšíme se na vzájemnou spolupráci.
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