
Důležité termíny a informace 

26.08.2019 Pedagogická rada 

  5.09.2019 Aktiv MŠ 

 10.09.2019 Aktiv ZŠ 

 29.-30.10. Podzimní prázdniny 

 10.11.2019 Čtvrtletní pedagogická rada 

  
 

Čtvrtletní konzultace. Dle termínu třídních učitelů 

 23.12.2019 – 
   5.01.2020 

Vánoční prázdniny 

20.01.2020 Pololetní pedagogická rada 

30.01.2020 Vysvědčení 

31.01.2020 Pololetní prázdniny 

10.02 -
16.02.2020 

Jarní prázdniny 

 09.-10.04. 
2020 

Velikonoční prázdniny a svátek 

 14.04.2020 Pedagogická rada 

 Konzultace dle termínu třídních učitelů 

 21.04.2020 Zápis do ZŠ  

 12.05.2020 Zápis do MŠ 

 22.06.2020 Pedagogická rada 

 30.06.2020 Vysvědčení 

  
1/  Zákonní zástupci nevstupují za vnitřní dřevěné dveře bez doprovodu personálu či pedagogů. 
2/ Školní práce nesmí být v době vyučování rušena. Schůzky s pedagogy je vhodné sjednat předem. 
3/ Ve výjimečných případech lze uvolnit žáka z vyučování / tiskopis na webu školy/. V zájmu žáků je to 
     nezneužívat často – přílišní absence je většinou na škodu školní úspěšnosti. 
4/ Děti a žáci navštěvující keramické kroužky a ZUŠ se řídí řádem školy, neruší výuku a práci ve škole a 
     přezouvají se. 
5/ Za dopravní prostředky / kola a koloběžky/ žáků škola nenese zodpovědnost. 
6/ Žák nepoužívá ve škole mobilní telefon, přestávku tráví vhodnějším způsobem / dle domluvy 
     s třídním učitelem/. Rodiče ke kontaktům využívají školní linku. 
7/ Při platbě za své dítě uvádějte popis platby / za koho platíte a co platíte/ ŠD, MŠ školné nebo 
     stravné. Doklady o platbě si uschovávejte. Uvádějte variabilní symbol. 
8/ Projekt Ovoce do škol dál pokračuje -1 x týdně ovoce ve škole zdarma. Zajišťuje firma  OZ Brázda  
     Žatec s.r.o 
9/ Plavání dále pokračuje /jeden kurz je v 1. pololetí a druhý kurs bude v druhém pololetí. 
10/Usilujeme o zařazení na školičku bruslení do Rokycan pro 1. třídy a předškoláky. 
11/Plánujeme výuku Besip. 
12/Vybíráme vhodná divadla pro jednotlivé třídy. 
13/Žádáme rodiče, aby podepsali veškeré věci svých dětí, aby byly dohledatelné a nezaměnitelné. 
14/Zvažujte, prosím, zda dáte svému dítěti cenné či drahé věci do školy / hodinky, mobily, tablety,  
      značkovou módu a obutí. 
15/Bez písemné žádosti nebudeme uvolňovat v průběhu dne žáky ze školy. Odchody k lékaři apod. 
     je lepší řešit tak, že dítě vyzvedává dospělá osoba. Dítě nesmí opustit školu bez vědomí pedagoga.     


