Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
chtěli bychom vám podat základní informace o chodu naší školy.
Organizace 1. týdne ve školním roce 2022-2023
• školní rok začíná ve čtvrtek 1. 9. 2022, děti i rodiče přijdou do tříd do 8.00 hodin, zůstanou zde asi 30 minut
– přivítání vedením školy, potom odchází děti s rodiči domů nebo půjdou do družiny, která bude již v provozu
(po domluvě s paní vychovatelkou), dále si můžete vyplnit přihlášky do školní družiny a školní jídelny
(přihlášky je možné stáhnout a vyplnit na webových stránkách školy),
• vyučování začíná denně v 8:00 hodin, děti musí být ve třídě již v 7:50 hodin (příprava na vyučování),
• škola je otevřená od 7:40 hodin, vyučovací hodina trvá 45 minut,
• děti si nosí do školy své svačiny a pití (1x týdně zdarma mléko v krabičce a kus ovoce nebo zeleniny)
• učebnice, sešity a pomůcky dostávají děti v 1. třídě zdarma (viz. seznam níže),
• v pátek 2. 9. 2022 a v pondělí 5. 9. 2022 končí vyučování v 9:40 hodin, potom odchází děti domů nebo do
družiny (při samostatném odchodu musí mít děti lístek se souhlasem rodičů),
• v úterý 6. 9. 2022 a ve středu 7. 9. 2022 končí vyučování v 10:45 hodin,
• od čtvrtka 8. 9. 2022 bude vyučování končit dle třídního rozvrhu, rozvrh vyučování dostanou děti od paní
učitelky v 1. týdnu školy,
• zařazení dětí do jednotlivých tříd se dozvíte ze seznamů, které budou vyvěšeny ve vstupním prostoru školy
1. 9. 2022,
• ve škole funguje elektronická pokladna (variabilní symboly Vám budou předány v průběhu měsíce září 2022)
(odkaz naleznete na webu školy: škola – pro rodiče – školní elektronická pokladna).

Telefonní čísla:
Sekretariát:

472 772 079

Školní družina:

723 910 777

Školní jídelna:

472 775 587

Stanice zájmových činností:

725 997 061

e-mail:

info@zsmirova.net

adresa web. stránek:

www.zsmirova.net

adresa školy:

Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, p.o.
Mírová 2734/4
400 11 Ústí nad Labem

Seznam pomůcek do 1. třídy, které škola zakoupí z finančních prostředků města Ústí nad Labem (2000,- Kč na
prvňáčka).
Učebnice: Matýskova matematika 1,2,3; Živá abeceda – čteme a píšeme s Agátou; Uvolňovací cviky, Psaní číslic –
čteme a píšeme s Agátou; Slabikář 1,2,3 – čteme a píšeme s Agátou; Písanka 1,2,3 – čteme a píšeme s Agátou;
Oskarova prvouka, Aj -Let´s Explore – pracovní sešit
Pomůcky: deníček pro prvňáčka; linkované sešity pro první třídu; desky na abecedu; vystřihovací číslice; vystřihovací
písmena; stíratelná tabulka + fix; barevné papíry; kreslící kartony; desky s drukem; vodovky; kalíšek na vodu;
modelovací hmota; pravítko; tuhé lepidlo; štětec č. 6 a 12; pero Tornádo; nůžky; obyčejné tužky; guma; plastový
košíček; skládací kostka bez koleček; kolečka ke skládací kostce; samolepící číselná osa (do 20 a do 100), sada
barevných plastových kostek na matematiku

