Základní škola Boharyně
INFORMACE PRO RODIČE – organizace školního roku 2020/2021
- ukončení 1. pololetí – čtvrtek 28. ledna 2021
- ukončení 2. pololetí – středa 30. června 2021
 PRÁZDNINY
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna
2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.
Jarní prázdniny budou od 8.3. do 14.3.2021.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021 a pátek 2. dubna 2021.
Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.


VYUČOVACÍ HODINY

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

hodina
hodina
hodina
hodina
hodina
hodina
hodina

-

8,00 – 8,45
8,55 – 9,40
10,00 –10,45
10,55 - 11,40
11,50 - 12,35
12,45 – 13,30
13,40 – 14,25

 TŘÍDNÍ SCHŮZKA
Termíny třídních schůzek budou upřesněny po vzájemné dohodě s rodiči. Zároveň budou
vyhlášeny termíny konzultačních hodin.
 ŠKOLNÍ DRUŽINA
Žák může navštěvovat školní družinu na základě vyplněného zápisního lístku.
Součástí školní družiny jsou různorodé činnosti – volná hra žáků, relaxační aktivity, keramika,
vaření, pohybové hry, pobyt venku; další aktivity budou případně hlášeny předem
prostřednictvím úkolníčků. V případě odchodu dítěte z družiny v jiný než uvedený čas na
zápisním lístku prosíme o písemnou omluvenku.
 OBĚDY
V 1.den nepřítomnosti dítěte je možné vyzvednout oběd vždy v termínu po poslední hodině
dne dle rozvrhu. Na další dny je nutné oběd odhlásit, a to ředitelce školy (osobně či
telefonicky) do 10 hodin den před dnem nepřítomnosti. Jinak zůstává oběd přihlášen!

 INFORMACE K TĚLESNÉ VÝCHOVĚ
Pokud počasí dovolí, budeme v hodinách tělesné výchovy chodit co nejčastěji ven. Prosím, aby
žáci měli vhodné sportovní oblečení a obuv (dlouhé a krátké kalhoty, mikinu).
 INFORMACE K VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ A PRACOVNÍM ČINNOSTEM
Prosíme, aby u sebe žáci měli vždy lepidlo (nejlépe tyčinkové). Pokud budeme potřebovat
materiál k tvoření, dostanou žáci tuto informaci prostřednictvím úkolníčků s předstihem.
Do kufříku výtvarné výchovy: ubrus, převlečení, hadřík, kelímek, paletu, 2 ploché štětce, 2
kulaté štětce, temperové barvy (balení po 10ks), vodové barvy, nůžky, voskovky, suché pastely
(balení po 12 ks).
 OSTATNÍ INFORMACE
Pokračujeme v projektech Školní mléko - žáci dostávají neochucené mléko zdarma – a Ovoce
do škol – dítě zdarma obdrží dvakrát za měsíc balíček ovoce.
 OMLUVY, ABSENCE
Prosíme omlouvat naléhavou absenci dítěte telefonem (608 876 222) či emailem:
(zsboharyne@gmail.com). Po uzdravení prosíme zapsat jeho absenci do žákovské knížky –
omluvný list. Pokud dítě nebude cvičit o tělesné výchově, je potřeba toto sdělit pomocí
lístečků. V případě dlouhodobé absence v hodinách tělesné výchovy je nutné zažádat o
uvolnění z tělesné výchovy. Prosíme od doplnění kontaktních údajů do žákovských knížek.
 KONTAKTY
Neváhejte nás kontaktovat, pokud budete mít jakékoliv dotazy či náměty.
Lucie Tomášková – ředitelka školy, třídní učitelka (608 876 222)
Zuzana Dolanová – třídní učitelka
Petra Hejtmánková – vychovatelka ŠD, asistentka (608 870 500)
Email: zsboharyne@gmail.com
www.zsamsboharyne.cz

