
Vážení rodiče, poskytujeme Vám několik důležitých informací. 
 

V notýsku pro 1.  třídu budou známky, obrázky za chování, informace o třídních schůzkách a omluvenky žáka 

v případě nemoci. 

 

V deníčku je vždy pro jeden týden určena jedna dvoustránka. Budou zde informace pro rodiče, vzkazy od rodičů a 

zápis domácího úkolu. Deníček kontrolujte prosím denně, podepisujte jedenkrát týdně. Domácí úkoly podepisujte 

denně, čtení podepisujte v učebnici (Živá abeceda a Slabikář). 

 

Číslice, tečky a znaménka nastříhejte a vložte do obalu. Žáci si je přinesou do školy co nejdříve. 

Skládací abeceda - písmenka prozatím nestříhejte! Budou se  postupně vystřihovat a ukládat do složky – podle 

pokynů v deníčku. 

Karty na oběd se dobíjejí vždy první tři dny v měsíci a také každé pondělí. Na termín budete včas 

upozorněni vzkazem v deníčku. Kartu na oběd je vhodné nosit v peněžence na krku. 

Pitný režim – každý žák si vždy na vyučování přinese pití v plastové láhvi. Během dne si pití doplňuje 

z várnice na chodbě. 

Dotazník vyplňte co nejrychleji a vraťte třídní učitelce. Uveďte také, zda Vaše dítě netrpí zdravotními obtížemi, např. 

vadami zraku, sluchu, alergiemi, epilepsií, diabetem, srdeční vadou, dietním omezením nebo jinými zdravotními 

obtížemi. 

Výuka náboženství bude probíhat vždy v úterý od 11.35  do 12.20 hodin. 

 

Umělecká škola (hudební obory) funguje přímo v budově ZŠ Slušovice. Informace získáte u pana učitele   

Daniela Rafaje.  

Kroužky budou upřesněny v polovině září. Přihlášky děti přinesou domů a rodiče je podpisem potvrdí. 

Příchod do školy v 7.15 hodin a vyučování začíná v 7.30 hodin. 

Odchod ze školy: od 4. do 15. září 2017  končí vyučování v 10.20 hodin. Žáci, kteří nejdou na oběd ani do školní 

družiny, odchází domů v doprovodu rodičů nebo jejich zástupců. Do deníčku napište, kdo a v kolik hodin Vaše dítě 

ze školy vyzvedne. Od 18. září 2017  bude výuka končit v 11.15 hodin. 

Ve  vlastním  zájmu  podepište prosím  všechny  pomůcky  a  osobní  věci  žáka! 

Žádáme rodiče, aby obstarali papírový kufřík na pomůcky do výtvarné výchovy a razítko se 

jménem a příjmením žáka. 

Přehled prázdnin v průběhu školního roku 2017 - 2018 - MŠMT 
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech základních školách  

v pondělí 4. září 2017. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018. Období 

školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018. Podzimní prázdniny 

připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017. Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. 

prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018. Jarní prázdniny se uskuteční  

od 19. února do 25. února 2018. Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek  

30. března 2018. Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018. 

 


