Základní škola Jiříkov, okres Děčín
Vážení rodiče,
protože Vaše dítě zahájí v tomto roce povinnou školní docházku, obracíme se na Vás s několika stručnými informacemi, které s tímto závažným životním krokem souvisí. PŘI ZÁPISU OBDRŽÍTE BROŽURKU, VE
KTERÉ BUDOU VŠECHNY INFORMACE PODROBNĚ ROZEPSÁNY.

(1) Žák 1. třídy dostane ve škole bezplatně učebnice (po ukončení školního roku mu bude většina ponechána) a učební pomůcky a základní školní potřeby (do výše limitu 200,- Kč). Pokud celkové náklady na
pořízení těchto pomůcek překročí 200,- Kč, žádáme rodiče o doplatek.
(2) ŽÁK PŘI VSTUPU DO 1. TŘÍDY JE POVINEN BÝT VYBAVEN (NUTNO VČAS ZAKOUPIT):
na pracovní a výtvarnou výchovu pracovním plášvhodnou školní aktovkou
těm (vyhovuje obnošená pánská košile s upravenými
penálem
cvičebním úborem (tričko, kraťasy, tepláková
rukávy)
souprava, tenisky se světlou podrážkou)
zatím 5 obalů na sešit formát A5
obaly na učebnice formát A4 (5ks) – bude upřesněno
obuví na přezouvání
sáčkem na obuv
4. 9. 2017, postupně dokoupíte v září
deskami na písmena (formát A4)
ručníkem
kapsářem
další školní potřeby pro Vaše dítě projednáme na začátku školního roku a pomůžeme je Vám dokoupit.
(3) Obědy je možné zajistit ve školní jídelně u pí Svobodové Zdeňky (nebo tel. č. 412 337 239). V současné době
je cena 20,- Kč pro žáka 1. třídy.
(4) Vaše dítě můžete rovněž přihlásit od prvního dne školní docházky do Školní družiny. Provoz je od 6:00 hod.
do 16:00 hod. Měsíční poplatek za pobyt dítěte ve ŠD činí 100,- Kč. Poplatek lze uhradit za pololetí.
(5) Školní rok bude zahájen v pondělí 4. září 2017. Slavnostní uvítání proběhne v 8:00 hod. – začátek 1.
vyučovací hodiny – společně na školním dvoře nebo na hřišti u Bzenecké restaurace.
(6) Další informace žádejte při zápisu nebo na telefonním čísle 412 338 368 /736 481 097 – ředitel školy. (Číslo
telefonu na 1. stupeň – 412 331 418/778 421 566.) Důležité jsou webové stránky školy: www.zsjirikov.cz.
Zde jsou i všechny potřebné formuláře k zápisu.
(7) Rádi bychom otevřeli ve školním roce 2017/2018 dvě 1. třídy. Vše záleží na počtu přihlášených dětí.
V současné době jich evidujeme 44 do 1. třídy.
(8) Bude vyučováno podle učebních osnov Školního vzdělávacího programu, který klade velký důraz na komplexní rozvoj žákových schopností formou názornosti, přístupnosti, posloupnosti a především výukovou zajímavostí.
(9) Podle počtu tříd rozhodneme o nové učitelce 1. třídy. Jednou z nich bude Mgr. Doležalová Lenka.
(10) Škola nabízí pro své žáky širokou paletu zájmových kroužků – Netradiční míčové hry, Řečová výchova,
Florbal a míčové hry pro začátečníky 1. - 2. třída, Hry bez hranic, 1. třída, Hravá němčina pro starší žáky,
Hrajeme si s čísly a slovy, Výtvarný kroužek, pěvecký sbor Slavíček, Sportovní kroužek 1., 2. tříd a 3. a 4.
tříd. Na 1. stupni používáme interaktivní výuku.
(11) Na škole pracuje rovněž pobočka ZUŠ Rumburk a probíhá zde výuka na různé hudební nástroje. Plavecký
výcvik se uskutečňuje ve 3. a 4. třídě bezplatně. Pomáháme s nápravou řeči v ambulanci logopedické poradny. Škola má aktivní partnerskou spolupráci se školou v SRN. Pravidelně organizujeme pro žáky lyžařský
výcvik, branný kurz a mnoho jiných aktivit v zájmové činnosti žáků. Škola má ustálenou tradici společenskovýchovných akcí po celý školní rok - Olympiády, Vítání jara, Vánoční akademii, Drakiádu, Oslavy Dne dětí
atd.
Na závěr Vás prosíme – nestrašte své dítě školou, ale naopak vytvářejte příznivé podmínky, aby se Vaše dítě do
školy těšilo již od prvního dne.
Děkujeme Vám a těšíme se na naši spolupráci.
Mgr. Bc. Obergruber Ladislav, ředitel školy a kolektiv učitelek 1. stupně

