Organizačné pokyny pre žiakov 2.-4. ročníka
Rodič prihlasuje svoje dieťa do Školskej jedálne sám. Je to možné osobne alebo telefonicky 055/6423492
už aj v dňoch 30.8. – 31.8.2016 v čase 8:00 – 13:00.
Obedy sa budú podávať od utorka 6.9.
Prihlásenie do Školského klubu detí – vyplnením žiadosti o prijatie do ŠKD, ktorú deti dostanú v prvý
školský deň.

Prosíme Vás o jednoznačné vyjadrenie, či dieťa bude alebo nebude navštevovať ŠKD už
v pondelok 5.9.2016.

5.9.2016
8:00 – 9:25 slávnostné zahájenie v átriu školy, privítanie v triedach, organizačné pokyny.
Školská jedáleň ani Školský klub detí ešte nepracuje.

6.9. - 9.9.2016
Žiaci budú mať 4 vyučovacie hodiny do 11:25.
ŠJ aj ŠKD sú už plne v prevádzke.

Od 12.9.2016 sa bude vyučovať podľa rozvrhu.

Organizačné pokyny pre rodičov budúcich prváčikov
Začiatok šk. roka 2.9.2015 (streda) od 8:00 hod.:
- Slávnostné otvorenie v Átriu školy
- Privítanie žiakov v triedach
- Krátky informatívny triedny aktív – 30 min.
Budú Vám poskytnuté základné informácie ohľadom organizácie nasledujúcich
dní. Deti budú v tomto čase v starostlivosti p. vychovávateliek mimo triedy.
- Predpokladaný záver 9:30
V tento deň Školská jedáleň (ŠJ) ani Školský klub detí (ŠKD - družina) nie sú
v prevádzke. Svoju činnosť začínajú od 3.9.2015.
Prihlásenie do ŠJ a ŠKD sa uskutoční počas informatívneho triedneho aktívu.
Od 3.9. do 8.9.2015 budú mať prváci každý deň len 3 vyučovacie hodiny (do 10:30).
Na 4. vyuč. hodine obedujeme. Po vyučovaní začína činnosť ŠKD.
Od 9.9.2015 bude vyučovanie prebiehať podľa rozvrhu.

Zoznam pomôcok:

Sada zošitov s predtlačou je už pripravená pre každého prváka
 Dieťa bude potrebovať ešte tieto zošity:
zošit č.5110
zošit č.644
zošit č.520
zošit č.511

3ks
1ks
1ks
5ks

 Obaly na veľké a malé zošity
 Úbor na TV : botasky /trampky, nie s tmavou podrážkou/, tepláková súprava, biele tričko,
biele ponožky, tenisová loptička, švihadlo /všetko vo vrecúšku z látky – na šnúrku/

 vyťahovacie hygienické vreckovky
 Vodové farby, štetce /plochý, okrúhly, tenký/, nádobu na vodu /nie sklo/, handričku,
nožnice, lepidlo /v tyčinke/voskové farby, plastelina, farebný papier /1sada/

 Prezúvky
 Peračník : 2 ceruzky /č.2/, guma, obyčajné farbičky, voskovky, strúhadlo



Ak sa to dá, na všetko napísať MENO !!!



