Дорогі батьки майбутніх першокласників,
ми хотіли б надати вам основну інформацію про роботу нашої школи.
Організація 1-го тижня в навчальному році 202 2-2023
• навчальний рік починається в четвер 1.9.2022, діти і батьки прийдуть на заняття до 8.00 ранку, залишаться
тут близько 30 хвилин – ласкаво просимо керівництво школи, потім віддітей йдуть додому з батьками або
йдуть в позашкільний клуб, який вже буде працювати (за домовленістю з гувернанткою), також можна
заповнити заявки на позашкільний клуб і шкільну їдальню (заявки можна завантажити і заповнити на
шкільному сайті),,
• заняття починаються щодня о 8:00 .m., діти повинні бути в класі вже о 7:50 .m. (підготовка до занять),,
• школа відкрита з 7:40 .m., урок триває 45 хвилин,
• діти приносять свої закуски і напої в школу (1xна тиждень безкоштовне молоко в коробці і шматок фруктів
або овочів)
• підручники, трудові книжки та посібники видаються дітям 1-го класу безкоштовно (список дивіться нижче),
• в п'ятницю 2.9.2022 і в понеділок 5.9.20 22закінчення класів о 9:40 а.m., потім діти йдуть додому або в
позашкільний клуб (при виїзді окремо діти повинні мати квиток за згодою батьків),
• У вівторок 6. 9. 2022 a ve середа 7. 9. 2022 закінчується заняття о 10:45 ранку,
• з четверга 8.9.202уроки закінчаться за розкладом занять, розклад уроків буде давати дітям вчитель на 1-му
тижні школи,
• Класифікацію дітей до індивідуальних класів ви дізнаєтеся зі списків, які будуть розміщені в зоні входу до
школи 1.9.2022 2,
• у школі є електронний касовий апарат (змінні символи будуть передані вам протягом вересня2022 року)
(посилання можна знайти на сайті школи: школа – для батьків – шкільний електронний касовий апарат).
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Список допоміжних засобів до 1-го класу, які школакупує за кошти міста Усті-над-Лабем (2000, - КРОН для
першокласника).
Підручник: Матєскова математика 1,2,3; Живий алфавіт – читаємо і пишемо з Агатою; Вправи для релаксації,
Написання цифр – читаємо і пишемо з Агатою; Грунтовка 1,2,3 – читаємо і пишемо з Агатою; Писар 1,2,3 – читаємо
і пишемо з Агатою; Першокласник Оскара, Aj -Let's Explore - робочий зошит
AIDS: deníček для першокласників; вишиті книги для першого класу; алфавітні пластини; вирізані цифри; вирізані
літери; витираючи стіл + маркер; малювання коробок; оснастки; пляшки з водою; склянка для води; модельний
матеріал; лінійка; жорсткий клей; щітка No 6 і 12; Ручка Торнадо; ножиці; звичайні олівці; гумка; пластикова чашка;
складний куб без коліс; колеса до складного куба; самоклеюча числова вісь (до 20 і до 100), набір кольорових
пластикових кубиків для математики

