ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 10, Hornoměcholupská 873, 102 00
Telefony: 274 862 639, 274 862 488, 274 862 354. fax:274 016 553, e-mail: zs@hornomep.cz
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ZÁKLADNÍ INFORMACE
1.1.
Školní potřeby
potřeby na tělesnou výchovu: trenýrky a tričko, vhodná pevná obuv do tělocvičny (nesmí mít
černou podrážku) a jiná na hodiny tělesné výchovy na hřišti, tepláková souprava, švihadlo, vše
nutné podepsat a uložit do látkového sáčku nebo látkové tašky. Děti budou mít vlastní šatní
skříňku
přezutí: sandály nebo bačkory (ne s černou podešví - dělají čáry na podlahové krytině). Pantofle se
vzhledem k velké možnosti úrazu nehodí
školní pomůcky a hygienické potřeby budou upřesněny na první třídní schůzce (4. 9. 2017)
vybavení penálu: 2 trojhranné tužky č. 2 a jednu trojhrannou tužku č. 3, pastelky (nejlépe
trojhranné, nelámavé), guma, pevné lepidlo ve válečku, nůžky, krátké pravítko. Plnicí pero
nekupujte předem
pomůcky na pracovní činnosti: zástěrka (dívky) stará košile (chlapci), nůžky
zásobník na písmena a zásobník na číslice, papírové hodiny (nebarevné, jednoduché)
vše podepsat, nekupovat předem žádné sešity ani čtvrtky
1.2.
Informace o provozu školní družiny
provoz v ranních hodinách je 6.30 - 7.45 hodin., žáci přicházejí do družiny nejpozději do 7.30
hodin. Pro žáky, kterým začíná výuka v 8.55 hodin, je prodloužen provoz školní družiny v ranních
hodinách do 8.45 hodin
odpolední provoz školní družiny je do 18,00 hodin
děti mají každý den možnost si podle svého zájmu vybrat ze škály různých zájmových aktivit, které
probíhají v kroužcích - dílnách. Mezi ně patří stolní hry, práce s knihou, hudebně dramatický a
pohybový kroužek, hra na hudební nástroj, přírodovědný kroužek apod.
koordinace činnosti školní družiny se školou je zabezpečena tak, aby dětem byla umožněna účast
na dalších odpoledních zájmových aktivitách
při přihlášení dítěte do školní družiny zákonní zástupci sdělí vychovatelce rozsah docházky a
způsob ochodu dítěte
odhlášení dítěte ze školní družiny se provádí písemně
zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby si vyzvedávají žáky z družiny před 14.00 hodin, potom
od 15.00 hodin. Po včasné dohodě s příslušnou vychovatelkou je možné si vyzvednout ve
výjimečných případech žáka i dříve
zákonní zástupci se finančně podílejí na částečné úhradě neinvestičních nákladů na provoz družiny
ve výši 400,- Kč za jeden měsíc. Tato platba se provádí bezhotovostně do 25. dne předcházejícího
měsíce na dohodnuté období, zpravidla pololetně. Za dobu nepřítomnosti dítěte ve družině (pokud
není nepřítomnost celý kalendářní měsíc) se příspěvek nevrací
omluvy nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo způsob odchodu sdělí vždy
rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka příslušné vychovatelce písemně
při odchodu žáka z družiny vyčkají rodiče jeho příchodu ve vestibulu budovy - vedle vrátnice.
Vychovatel žáka je povinen prokazatelným způsobem zjistit osobu, které je žák předáván, k tomu
slouží čipy školní družiny, viz přiložená informace

1.3.
Informace školní jídelny
 přihlášku ke stravování nový strávník odevzdá nejpozději 24 hodin před dnem, kdy se začíná
stravovat.
 cena oběda je 23.00 Kč (1. - 4. ročník) a 25.00 Kč (5. - 9. ročník), 27.00 Kč (starší 15ti let)
strávníci si mohou vybírat ze dvou druhů jídel vždy na následující týden. Objednávání obědů je
možné i prostřednictvím internetu

 platba stravného se provádí bezhotovostně, trvalým nebo jednorázovým převodním příkazem,
přeplatky stravného vracíme na bankovní účet zákonných zástupců vždy v lednu a v červenci
 výdej obědů je od 11.25 do 14.00 hodin
 žáci používají k odběru stravy stravovací čipy, které zároveň slouží ke vstupu do školy. Tento čip
mají po celou dobu docházky do školní jídelny
 v případě, že dítě čip zapomene, odebere si oběd v době mimo stravovací špičky
 v případě, že strávník čip ztratí, bude mu po složení nové zálohy vydán čip nový. Ztrátu musí
okamžitě po zjištění nahlásit, aby byl výdej obědů na ztracený čip zablokován
 obědy je možné odhlásit nejpozději do 8.00 hodin téhož dne osobně v kanceláři školní jídelny nebo
telefonicky na telefonních číslech školy a školní jídelny. Odhlásit obědy lze také prostřednictvím
internetu. Při onemocnění žáka je možné si první den odnést oběd ve vlastních nádobách. Tímto
způsobem jsou obědy vydávány od 11.25 do 11.40 hodin. Z hygienických důvodů nelze oběd do
vlastních nádob vydávat v jinou dobu. Hromadné odhlášky (výlety, exkurze apod.) je nutné
zabezpečit týden předem prostřednictvím třídního učitele
 prázdniny se do stravného nezapočítávají, není tedy nutno je odhlašovat
 připomínky, náměty a dotazy k zajištění stravování žáků lze předkládat vedoucí školní jídelny nebo
vedení školy

2.

DALŠÍ INFORMACE

 k vytvoření větší bezpečnosti žáků školy je hlavní vchod do školy zabezpečen turnikety. Při
vstupu do školy se pro odblokování pák na turniketu používají čipy, které žáci dostanou po složení
zálohy 100,- Kč. Pokud se žák stravuje ve školní jídelně, bude používat při stravování stejný čip
Čip pro vaše dítě a čipy školní družiny si můžete vyzvednout od úterý 22.8.2017 v době od
8.00 do 14.00 u hospodářky školy (zvonek ve vestibulu hlavního vchodu). V tomto termínu
můžete rovněž přihlásit vaše dítě ke stravování.
Vyplněnou Přihlášku ke stravování a Zápisní lístek do školní družiny přineste s sebou.
 vzhledem k bezpečnosti a ochraně zdraví dítěte je nutné projednat s třídním učitelem zdravotní
stav dítěte (cviky, které nesmí cvičit, alergie apod.)
 při vyzvedávání dítěte před ukončením vyučování je potřebné dítě vyzvednout osobně
 omlouvání dětí v případě jejich nepřítomnosti je potřebné provést co nejdříve, nejlépe hned první
den
 je potřebné dávat dítěti svačiny včetně pití (ne ve skleněné láhvi)
 do dvou dnů uvolňování dětí z vyučování omlouvá třídní učitel, při uvolňování na více dní je nutné
předložit prostřednictvím třídního učitele písemnou žádost řediteli školy (rekreace, zájezdy na hory
apod.) – tiskopis žádosti je na www.hornomep.cz
 v případě, že dítě bude navštěvovat školní družinu, vyplní rodiče zápisní lístek do školní družiny
 třídní schůzky se uskuteční 4. 9. 2017 od 9,15 hodin
 rodiče na třídních schůzkách předají seznam osob, které si mohou vyzvedávat během školního roku
dítě
 veškeré informace o škole naleznete na www.hornomep.cz
 rozvrh hodin v prvním týdnu:
Den

Datum

Od

Do

Pondělí

4. září 2017

8,15

9,15

Úterý

5. září 2017

8,00

9,40

6. září 2017

8,00

9,40

Středa

Čtvrtek

Pátek

Zájmové vzdělávání, hry a vycházky s třídním učitelem

7. září 2017

8,00

Zájmové vzdělávání, hry a vycházky s třídním učitelem

8. září 2017

8,00

Zájmové vzdělávání, hry a vycházky s třídním učitelem

Během září bude před vyučováním děti v šatně vyzvedávat třídní učitelka.

11,40
9,40
11,40
9,40
11,40

