
   
Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75 

                             

 

Obecné informace k zahájení školního roku 2021/2022 
- telefon: ředitelna – 736 503 567, sborovna – 736 503 568 (možno psát i SMS při omluvení dítěte) 

- provoz školy: 6.30 – 16.00 hod.  

- v 1. školním týdnu od ST 1.9. do 3.9. bude vyučování všech ročníků každý den ukončeno v 11.35 hod.   

- od PO 6.9.2019 bude probíhat vyučování všech ročníků již dle rozvrhu  

- důležité informace a jiná sdělení budou rodičům písemně oznámeny prostřednictvím ŽK, Notýsků či důvěrníčků,                                    

také se vyvěšují na webových stránkách školy a ve vitríně na budově školy  

- na dolní chodbě jsou k dispozici k prostudování dokumenty ke školnímu roku 2021/2022 

- obědy (přihlášení, platba, odhlášky obědů např. v případě nemoci) si rodiče sami zařizují v MŠ, telefon 736 503 572   

- do PÁ 17.9.2020 vybíráme roční poplatek na žáka: 500 Kč   /potřeby na VV a PČ, sešity, pracovní sešity, kopírovací 

materiál do vyučování,…/ evidence čerpání bude vedena u každého třídního učitele, možnost k nahlédnutí 

- obaly na sešity si žáci donesou v 1. školním týdnu, obalené budou také všechny učebnice a pracovní sešity  

- do PÁ 10.9.2021 si každý žák přinese do potřeby na VV a TV – dle pokynů třídní učitelky 

- Školní družina - v provozu denně do 16. hodin, určena pro žáky z přípravné třídy a 1.-3.ročníku - na základě řádně  

  vyplněné přihlášky                          

- poplatek činí měsíčně 100 Kč a je vybírán dopředu (př. na konci září se platí poplatek na říjen)  

- je vhodné dětem připravit převlečení, které si budou nechávat v sáčcích, záleží však na uvážení rodičů 

- je dobré dětem nachystat odpolední svačinku (probíhá denně cca ve 14.30 hod.)      

- Ranní provoz školy: škola je otevřena pro všechny žáky od 6.30 hod. (nemusí být zapsáni do odpolední družiny),                               

žáci mohou průběžně (bez předchozího přihlášení) přicházet do školy až do 7.20 hod., poté se škola uzamyká a znovu                                        

se pro ostatní otevírá v 7.40 hod.  

- Zájmové kroužky  – žáci obdrží nabídku kroužků, které budou při naplnění pracovat od října do konce května 

– činnost kroužků zaštiťuje DDM v ÚO, pro otevření je nutno 6 přihlášených žáků 

–  Čtenářský klub a Deskové hry jsou financovány z projektu MŠMT (Šablony II) a jsou pro žáky zdarma   

- konzultační dny (třídní učitelky, výchovná poradkyně, metodik prevence) - termíny uvedeny v ŽK/Notýsku, v případě 

potřeby možno denně od 7.40 do 7.55 hod. nebo po osobní domluvě s vyučujícím 

- prosíme, nenarušujte průběh vyučování návštěvami (v případě nutnosti vyčkejte na přestávku) 

rozpis vyučovacích hodin:  1.hod.   8.00 – 8.45   5.hod. 11,45 – 12,30      

2.hod.   9.00 – 9.45   6.hod. 12,35 – 13,20 

3.hod.   9.55 – 10.40   7.hod. 13,25 – 14,10 

4.hod. 10.50 – 11,35 

- uvolňování dětí z vyučování: 2 dny – třídní učitel, 3 a více dnů – ředitelka školy (na základě vyplnění „Žádosti o uvolnění“) 

- v době po skončení vyučování a provozu ŠD platí pro žáky zákaz vstupu na školní pozemek (v případě úrazu, poškození 

majetku školy apod. nesou plnou zodpovědnost rodiče) 

- pokud žáci budou nosit do školy mobil (nosit jen v nejnutnějším případě), odevzdají ho ráno při příchodu paní školnici,                 

u které si ho po ukončení vyučování vyzvednou, PC tablety nejsou povoleny (škola za případné poškození neručí) 

- z hlediska zdravého vývoje dítěte není povoleno v prostorách školy a při akcích pořádaných školou konzumovat 

energetické nápoje 

- v pondělí v době polední přestávky před odpoledním vyučováním mohou i žáci, kteří nenavštěvují školní družinu, zůstávat 

ve škole, v opačném případě za ně v tuto dobu přebírají zodpovědnost rodiče – prosíme o vyplnění návratky  

 

NÁVRATKA (donést do 3.9.2021)  

Naše dítě ……………………………………………… bude / nebude opouštět v pondělí během polední přestávky školu. 

Datum …………………………….           Podpis zákonného zástupce: ………………..………..………………………..……. 


