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Vážení rodiče, milí žáci!
Tento bulletin Vám přináší základní informace o školním roce, který právě začíná.
Vyučování začíná 4. 9. 2015 a již od 5. 9. začneme vyučovat podle rozvrhu.
Volitelné předměty a odpolední vyučování se přidají od 11. 9.
Kroužky začnou od 18.9.
Upozorňujeme, že rozvrh se může ještě v průběhu září změnit.
Připomínáme, že vstup do budovy i východ je výhradně ze zahrady přes recepci u šaten.
Zde se evidují pozdní příchody a také zapisuje vstup dospělých osob. Pokud chtějí rodiče vstoupit do
budovy, musí se i oni zapsat. Prosíme o pochopení tohoto bezpečnostního opatření.
První školní den se žáci nepřezouvají, ale již od 5.9. je přezutí nezbytné. Žádáme všechny žáky, aby
toto pravidlo bez konfliktů respektovali. Pokud někdo z žáků zapomene přezutí, musí si zakoupit
v recepci návleky v ceně 10 Kč.
Žáci 2. – 9.tříd budou mít opět k dispozici šatní skříňky. Za jejich stav odpovídají.
Žádáme všechny žáky, aby si skříňky zamykali. Obsah nezamčených skříněk není pojištěn. Kopii klíče
označenou jménem si ponechte u třídního učitele, aby nemuselo docházet k uřezávání zámků.
Velkým problémem zatím zůstává porucha statiky. Až v průběhu srpna došlo k dohodě společnosti
SNEO s projektanty a teprve 28.8. začala sanace.
Bezpečnost žáků je velmi dobře zajištěna a pracoviště je odděleno sádrokartonovou zdí. Práce by měly
být ukončeny do konce měsíce září 2017.
Po tuto dobu nebude k dispozici velká tělocvična, bude využíváno především školní hřiště.
Rovněž provoz jídelny bude komplikovaný. Děti se budou stravovat na etapy, takže prosíme o
maximální trpělivost při vyzvedávání po obědě.
Školní jídelna vaří již od prvního dne. Přihlášku prosím odevzdejte do 8.9.
Plně funkční je opět internetové odhlašování i objednávání obědů, odkaz najdete na webu školy.
Vybrat si z nabídky jídel je možné do 14:00 předchozího dne, odhlásit oběd je možno do 8:00
stravovacího dne (a to i telefonicky na záznamníku). Prosím neposílejte odhlášky e-mailem.
Škola nabízí všem žákům výběr čerstvých zeleninových salátů, čerstvé zeleniny a ovoce v salátovém
baru. Vše v ceně oběda.
Každé dítě má vlastní heslo na webovou aplikaci a vlastní variabilní symbol pro platbu, bude vlepeno
do ŽK.
Obědy plaťte na účet školní jídelny bezhotovostní platbou (bankovním příkazem nebo vlastní
složenkou), výhodou je trvalý příkaz. Pokud dítě nemá měsíc zaplacený, nemůže obědvat - dostane
pouze polévku.
Platba za září do 15.9 !
Platba za říjen do 25.9. Platby za další měsíce vždy do 25. předchozího měsíce !!
Veškeré dotazy Vám zodpoví paní Šabková, tel. 235350879.
Od prvního dne je rovněž v plném provozu školní družina. Platba je 200 Kč měsíčně.
Platbu zasílejte na FIO ve dvou splátkách, do 15.10. 800,- Kč (září-prosinec),
do 15.1. 1200,- Kč (leden–červen).
Školní družina je z kapacitních důvodů od tohoto školního roku pro žáky 1. – 4. třídy,
o umístění žáka 5. třídy ve školní družině je nutné písemně požádat do 8.9., páťáci budou
doplňovat jednotlivá oddělení do naplnění kapacity.
Některá oddělení školní družiny budou opět umístěna v přízemí hlavní budovy.
Od 16:30 jsou již všechny děti v objektu školní družiny.

Prosíme o pochopení, ale děti nebudou pouštěny ze školní družiny na základě telefonátu. Pokyn
musí mít vychovatelka písemně.
Přílohou bulletinu je přihláška do odpoledních kroužků. Prosím odevzdejte rovněž do 8.9.
Dodatečné přihlášení je možné po dohodě s vedoucím kroužku (pokud je volné místo). Odhlásit je
možné žáka pouze v pololetí.
V tomto roce nabízíme i několik nových kroužků, doporučuji je pozornosti.
Kroužky jsou rozdělené na ty, které organizuje škola a ty které organizuje jiný subjekt.
Kroužky organizované školou plaťte prosím na účet školy FIO pod variabilním symbolem, který
dostanou děti vlepený do ŽK. Platbu proveďte nejpozději 15.10. Pro informace o kroužcích
kontaktujte paní zástupkyni R.Riedlovou 23554368, platby řešte s paní Slavatovou 235354366.
Kroužky organizované jiným subjektem plaťte přímo tam. Také pro informace se obracejte přímo
na organizaci, která kroužky pořádá.
Školský zákon upravuje systémově péči o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami.
V souladu s ním opět nabízíme dyskluby a doučovací skupiny. Jejich přehled je další přílohou
bulletinu, termín odevzdání přihlášky je rovněž 8.9.
Ve škole bude opět působit školní psycholožka PhDr. Kateřina Fidrhelová. Každý čtvrtek ji najdete
v 1. patře ve stejné místnosti jako v minulém roce.
Výchovné poradenství zajišťuje na 1. st. Mgr. Veronika Šindelová, na 2.st. Mgr. Dana Schlegerová.
V této chvíli hledáme zástup do knihovny za paní Komendovou.
Rádi bychom, aby od 11.9. byla knihovna-studovna žákům plně k dispozici.
V první řadě je určena pro žáky 5.- 9.tříd, kteří již nemají možnost školní družiny.
Ostatní žáci zde mohou trávit omezený čas, děti ze školní družiny vždy s vědomím vychovatelky.
Knihovna je k dispozici také rodičům. Nabízíme Vám možnost výpůjčky knih.
Knihovna je otevřena denně od 12 do 16 hodin.
Na žádost žáků i rodičů umožňuje škola odpolední pobyt na školním hřišti od 12,30 do 14,00
hodin, v této době je zajištěn dohled. Na podzim v měsících září a říjen, na jaře v měsících duben,
květen, červen. Žáci musí respektovat pokyny dohlížející osoby.
Pohybovat se mohou na hřišti, nikoliv v travnatých prostorách.
Škola opět využila nabídky MČ Praha 6 a připojila se ke grantovému projektu Jazyková šestka.
Tento projekt se týká různých forem workshopů, přesnější informace dostanete od třídních učitelů na
třídních schůzkách.
Upozorňujeme, že stále platí zákaz používání mobilních telefonů ve škole i ve školní družině.
Žáci si po příchodu do školy mobil vypnou a uloží do školní tašky. Ztráty mobilu škola neřeší!
Stále platí zpřísněné sledování docházky, zejména u žáků vyšších tříd. Pokud žák bude mít
v předmětu absenci více jak 60% za jedno pololetí, nebude v pololetí z tohoto předmětu klasifikován
a na konci roku bude konat komisionální zkoušku.
DŮLEŽITÉ TERMÍNY
4.9. zahájení školního roku
28.9. státní svátek + 29.9. ředitelské volno
26.10 + 27.10. podzimní prázdniny
17.11. státní svátek
23.12. – 2.1. Vánoce (nástup 3.1.)
2.2. jednodenní pololetní prázdniny (vysvědčení 31.1.)
12.2. – 16.2. jarní prázdniny
29.3. – 2.4. Velikonoce
30.4. ředitelské volno + 1.5. státní svátek
7.5. ředitelské volno + 8.5. státní svátek
29.6. ukončení školního roku

SETKÁNÍ S RODIČI
12.9.- třídní schůzky 17,30 / od 17 hodin Klub rodičů
14.11. – konzultace 17,00 - 19,00
9.1. - třídní schůzky 17,30 / od 17 hodin Klub rodičů
10.4. – konzultace 17,00 – 19,00
12.6. - třídní schůzky 17,30 / od 17 hodin Klub rodičů
Pokud potřebujete hovořit s některým vyučujícím mimo tyto termíny, rádi si s Vámi domluví osobní
schůzku.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY na střední školu
V tomto roce budou všichni uchazeči o SŠ konat jednotné přijímací zkoušky z ČJ a M (novela
Školského zákona) Systém přihlášek bude obdobný jako v předchozím roce.
Veškeré informace podá na lednové schůzce rodičů 5. a 9. tříd paní Helmová
V případě, že bude chtít žák na školu s talentovou zkouškou, informujte se u paní Helmové co nejdříve

PLÁNOVANÉ AKCE
říjen Poznáváme Prahu (ředitelka)
říjen seznamovací kurzy (L.Helmová , třídní)
listopad Edison (ředitelka)
5.12 Mikuláš (ředitelka, R.Riedlová)
prosinec advetní trhy Německo/Rakousko (M.Bednářová)
9.12. Adventní odpoledne (R.Riedlová)
leden Lyžařský kurz (Štryncl)
22.1. + 22.2. Den otevřených dveří (ředitelka)
8.2. Masopust (A.Šabková,L.Zemánek)
28.3. Škola naruby (I.Přibylová)
duben zápis do 1.tříd (R.Riedlová)
22.5. – 25.5. Osobnosti (ředitelka)
26.4. Čarodějnice (I.Přibylová, O.Štryncl)
16.5. Květinkový den (I.Přibylová)
červen Španělsko (K.Plachá)
19.6. Zahradní slavnost (P.Svobodová, M.Rybová)
26.6. Akademie (R.Riedlová)
4x Divadelní klub (M.Bednářová)
Prosíme o účast na sběrech papíru. Získané prostředky používáme na financování školních akcí –
Mikuláš, Masopust, Čarodějnice …
první týden v říjnu
druhý týden v lednu
první týden v červnu
SMS zprávy – infosystém budou využívány pouze v omezeném režimu, jen pro velmi důležité
zprávy. Proto si, prosím, všechny termíny pečlivě zaznamenejte.
Kontakty…
KANCELÁŘ – ústředna s možností přepojení
PLATBY FIO
ŘEDITELNA
JÍDELNA – odhlašování obědů (záznamník)
email - skola@zsdlouhylan.cz
www.zsdlouhylan.cz

235354368
235354366
235354386
235350879

Přejeme všem žákům i jejich rodičům úspěšný školní rok a těšíme se na spolupráci.
Za ZŠ RNDr. Anna Jelínková / ředitelka školy

Nabídka pro veřejnost
1. Montessori kurz pro rodiče
v případě dostatečného počtu zájemců proběhne 8 setkání (říjen – leden) vždy v pondělí 17,30-19,30.
Informace a přihlášky na hstefackova@zsdlouhylan.cz

2. kytara
Vyučuje paní Fučíková a nabízí klasickou a folkovou kytaru nejen pro naše žáky,
ale i pro ostatní žáky, mládež i dospělé.
Kontaktní tel. 737 160 648
3. muzikodílny
Mgr. Martina Rybová vede večerní hudební setkávání pro dospělé - muzikodílny s prvky
muzikoterapie. Setkání jsou jedenkrát měsíčně 18:30 – 21:00 hodin.
Informace na mrybova@zsdlouhylan.cz
4. tělocvičny
V tělocvičnách bude opět probíhat řada aktivit pro veřejnost všech věkových kategorií, proto
sledujte dveře bočního vchodu u tělocvičen, kde budou informace průběžně vyvěšovány.
(aerobic, rehabilitační cvičení, bojová umění, tanec, zumba,….)
Kromě toho je možnost pronájmu tělocvičny, informace u zástupkyně ředitelky Mgr. Renaty Riedlové
Kontakt: 235354368 nebo rriedlova@zsdlouhylan.cz
5. školní hřiště
Školní hřiště je do 16,00 obsazeno školou.
16,00 – 18,00 je volně k dispozici veřejnosti.
18,00 – 22,00 je pronajímáno skupinám za úplatu
Informace u správce hřiště nebo u pana Krušiny.
Kontakt: 235354368 nebo rriedlova@zsdlouhylan.cz
6. stravování cizích strávníků
Ve školní jídelně vaříme i pro seniory a další zájemce. Cena 71,- Kč.
Pro seniory je oběd dotován MČ Praha 6, budou tedy platit pouze 50,- Kč, zbytek doplácí MČ.
Kontaktní tel. 235 350 879

PŘIHLÁŠKA ŽÁKA DO ZÁJMOVÉHO KROUŽKU
Přihlašuji svého syna /dceru …………………………………………….. třída ……………
ve školním roce 2017/2018 do těchto kroužků:
…………………………………………………. ……………………………………………………
………………………………………………….. ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

V Praze ……………………

podpis zák.zástupce …………………………………….

Odevzdejte prosím do 8.9. třídnímu učiteli

............................................................................

…………………………………………

PŘIHLÁŠKA ŽÁKA DO DOUČOVACÍ SKUPINY
Přihlašuji svého syna /dceru …………………………………………….. třída ……………
ve školním roce 2016/2017 do doučovací skupiny
………………………………………………….
……………………………………………………
…………………………………………………..
……………………………………………………

V Praze ……………………

podpis zák.zástupce …………………………………….

Odevzdejte prosím do 8.9. třídnímu učiteli

