Informace k organizaci nástupu žáků do 1. tříd a k organizaci prvních dnů
školního roku

Organizace nástupu žáků 1. tříd do školy
Den nástupu: pondělí 2. září 2019 – 8.00 hodin. V první školní den je vyučování pouze
jednu hodinu. Rodiče s prvňáky přijdou od nového pavilonu a projdou do prostoru
učebny v přírodě, kde proběhne slavnostní stužkování dětí na žáky školy (v případě
nepříznivého počasí budou děti stužkovány ve školní jídelně). Po slavnostním
stužkování půjdou žáci společně s paní učitelkou a rodiči do kmenových tříd, kde si své
děti mohou rodiče vyfotografovat. Pro rodiče a děti je od 10:00 hod. v Centrálním parku
Prahy 13 připraven slavnostní program určený všem prvňáčkům Prahy 13.
Školní družina je v provozu od 6:30 hod.- 17:30 hod. Žáci 1. ročníku, kteří půjdou do
školní družiny budou mít napsáno od zákonných zástupců, kdy a kdo si je vyzvedne.
V následujících dnech již bude předávání probíhat dle zápisového lístku prostřednictvím
zápisníčku do družiny, který žáci obdrží první den.
Vyučování v 1. ročníku od úterý 3.9. je od 8:00 hod. – 11:45 hod. Od 3.9. chodí žáci 1.
ročníku do školy hlavním vchodem. Během prvního týdne dostanou žáci přiděleny šatní
skříňky a klíčky. Rodiče své děti doprovází pouze do vestibulu školy, nechodí za
vyznačený prostor ani dále do budovy (třídy). V prostoru vestibulu si děti převezme
třídní učitelka, která je odvede do třídy. Po vyučování si děti převezme paní
vychovatelka nebo je opět třídní učitelka dovede do prostoru šaten – vestibulu.
Přibližně ve druhém zářijovém týdnu budou probíhat úvodní třídní schůzky (termín
bude upřesněn během týdne) a zároveň proběhne burza kroužků mimoškolní činnosti a
družinových kroužků. Nabídku všech našich kroužků na školní rok 2019/2020 dostane
v předstihu každý žák domů.
Organizace vyučování 2.9.2019 pro 2. – 9. ročník
Vyučování – zahájení školního roku od 8.00 hod. – 8:45 hod.
Přivítání, organizační pokyny (školní řád) od třídních učitelů. Pomůcky s sebou: psací
potřeby.
Oběd se vydává od 11.00 – 13:00 hod. Školní družina pro žáky 1. stupně je v provozu již
od 2. září.
Nově příchozí žáci 2. – 9. ročníku se budou hlásit v 1. patře hlavní budovy v kanceláři
zástupkyně ředitele v 7:45 hod.

Organizace vyučování 3. – 6.9.2019
Vyučování na 1. stupni probíhá od 8:00 – 11:45 hod.
2. stupni probíhá od 8:00 – 12:40 hod.
Žáci budou ve svých kmenových třídách a budou probíhat organizační a třídnické práce
spojené se zahájením školního roku (přidělení šatních skříněk, rozdání učebnic - 6. ročník,
nově příchozí žáci, rozdělení žáků do jazykových skupin, seznámení s řády učeben,
seznámení s učiteli...).

