Kontakty
727 834 417 – ředitelna
727 831 892 – školní jídelna
607 789 531 – školní družina

E-mail: zszajecice@centrum.cz

MRAVENIŠTĚ
ZÁŘÍ 2018

Webové stránky: www.skola.zajecice.cz

Prázdniny končí

PLÁNOVANÉ AKCE

Prázdniny už zvolna končí,
léto už se s námi loučí.
Škola zase volá nás,
v dálce slyším zvonku hlas.

o 7. 9. Skákací hrad
o 12. 9. v 16, 00 hod. – společná
schůzka rodičů
o 5. 10. dopravní hřiště v Chrudimi
o 5. 10. návštěva Střední školy zemědělské a Vyšší odbornéškolyv
Chrudimi
o Ekocentrum Paleta – téma Voda
o Návštěva Policie – téma Doprava

Vyhlašujeme sběr:
sbíráme celoročně

Dny se krátí, to nás mrzí.
Tma už bude zase brzy.
Ty podzimní plískanice,
bláta bude zase více.

o Pomerančové kůry

o Netříděný papír
noviny, časopisy, letáky, knihy
bez tvrdých vazeb, kancelářský papír
(karton nesbíráme)
Sběr můžete nosit hned od září. Do doby, než bude ke škole
přistaven kontejner, uložíme vše v kůlně.

Přejeme všem žákům úspěšné vykročení
do nového školního roku.

Školní jídelna

Školní rok 2018/2019

výdej obědů pro jídlonosiče od 11, 00 do 11, 30

Charakteristika školy

o výdej obědů pro žáky od 11, 30 do 12, 45

Základní škola
Počet tříd ……………. 4

Ceny obědů ve školní jídelně

Počet ročníků ………... 5

Ceny obědů pro jednotlivé věkové skupiny
strávníků jsou stanoveny takto:

Celkový počet žáků …68

o žáci ve věku 6 – 9 let – 24 Kč
o žáci ve věku 10 – 11 let – 26 Kč
TŘÍDY

POČTY ŽÁKŮ

TŘÍDNÍ UČITEL

I. třída – 1. ročník

17 žáků

Mgr. Lenka Hemerková

II. třída – 2. ročník

9 žáků

Mgr. Jana Páslerová

3. ročník

9 žáků

První den nemoci je možné oběd odebrat do jídlonosiče, další
dny nemoci není nárok na oběd.

Odhlašování obědů je nutné provést do 8, 00 na telefonním

III. třída – 4. ročník

20 žáků

Mgr. Ilona Cinková

IV. třída – 5. ročník

12 žáků

Mgr. Radek Machatý
ředitel školy

Celkem

67 žáků

čísle 727 831 892.

Vyučovací hodiny
1. hodina

Školní družina
Počet oddělení ŠD - 1 oddělení s kapacitou 30 žáků
o vychovatelka Jaroslava Kynclová
o provoz denně od 11, 25 do 16, 00 hodin
o poplatek činí 70 Kč na měsíc

7, 45 – 8, 30

2. hodina

8, 40 – 9, 25

3. hodina

9, 45 – 10, 30

4. hodina 10, 40 – 11, 25
5. hodina

11, 30 – 12, 15

