
Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků 

 

                                                                 Mgr. Iveta Rymanová (e-mail rymanova@kestud.cz) 

   Mgr. Jana Schmidová (e-mail schmidova@kestud.cz)  

 

➢ webové stránky www.kestud.cz  

o ŠKOLNÍ ŘÁD – naše škola – dokumenty školy a poradenství  

o INFORMACE PRO RODIČE, SEZNAM ŽÁKŮ – pro rodiče – vše pro prvňáčky  

➢ omlouvání žáků – dítě je nutno omluvit do 2 dnů přes Edupage nebo telefonicky přes sekretariát 

školy (596 511 789) 

➢ pomůcky podepsat, aby nedocházelo k záměnám; seznam najdete na webových stránkách 

➢ všechny učebnice i sešity obalit  

➢ domácí úkoly  

o zpočátku budou označeny razítkem, později budou zapisovány do úkolníčku 

o většinou úkol každý den na upevnění učiva 

o každý úkol vždy podepsat 

o neporovnávat úkoly 1.A a 1.B – vše je vždy s ohledem na tempo celé třídy 

o každý den číst 

➢ denně kontrolovat aktovku – pouzdro, podepsané přezůvky; chystejte věci do školy společně 

s dětmi podle rozvrhu hodin 

➢ děti, které nebudou chodit do družiny, vyzvedávejte včas; kdo bude chodit bez doprovodu, 

zapište, prosím, do žákovské knížky 

➢ třídní fond 1 000,- Kč se bude vybírat v pátek 2.9.2022 nebo v pondělí 5.9.2022, budeme 

z něj hradit pracovní sešity do anglického jazyka, boxy na pomůcky do výtvarné výchovy  

a pracovních činností, akce pořádané během školního roku 

➢ nadační fond se platí později (říjen-listopad) – bude upřesněno a vysvětleno 

➢ mobily musí být vypnuty a schované v aktovce, škola neodpovídá za jejich ztrátu 

➢ hlaste, prosím, veškeré změny (bydliště, zdravotní pojišťovna, dětský lékař, telefonní čísla, 

adresa, e-mail, …) 

➢ jakýkoli finanční obnos, který do školy posíláte po svém dítěti, zapište vždy do žákovské 

knížky a podepište 

➢ Edupage 

o můžete si stáhnout aplikaci do telefonu 

o najdete zde známky 

o můžete přes tento systém omlouvat absenci 

o komunikace s třídním učitelem 

➢ 1. školní den dostanou děti lístečky k vyplnění údajů, prosíme, čitelně vypište a vraťte zpět 

hned v pátek 2.9.2022 

➢ focení prvňáčků – cena i termín budou upřesněny 

➢ nábor žáků – během vyučování budou probíhat nábory do basketbalu, na baseball, …  

➢ škola je zapojena do projektu Zdravá škola – co 14 dní ovoce, zelenina, mléčné výrobky 

➢ obědy 

o aplikace eStrava ULRICH SOFTWARE 

o při nemoci nutno odhlásit, jinak se platí plná cena obědu, první den nemoci je možno 

vzít oběd do jídlonosiče  

o další informace u vedoucí jídelny  

➢ 1. školní den – čtvrtek 1. září 2022 si vás vyzvedneme v 8:30 hod. před školou 

Vaše děti čeká velká změna, nové povinnosti, které s sebou školní povinnosti přinášejí. Co budou hlavně 

potřebovat, bude Vaše velká pomoc a trpělivost při zvládání úskalí psaní, čtení a počítání. Pokud se 

objeví jakýkoli problém, neváhejte nás kontaktovat. Všichni chceme pro děti příjemné a bezpečné 

prostředí, dobré vzdělání a radost z dosažených úspěchů. Věříme, že to společně všichni zvládneme.  
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