3. února 2020

2. pololetí

__________________________________________________________________________________
Vážení rodiče, milí žáci,
čeká nás druhé pololetí školního roku 2019/20.
NEJBLIŽŠÍ AKCE :
13.2. Karneval (A.Šabková), Dlouhásek má talent (I. Přibylová)
5.3. Den otevřených dveří
březen – Projekt – Osobnosti (2. stupeň)
27.3. Škola naruby (M. Bednářová)
1.4. a 2.4. – zápis (R.Riedlová)
28.4. – Čarodějnice (I.Přibylová, M.Hrbek)
13.5.- Květinkový den (D.Schlegerová)
květen – kurz přežití 8.A,B (L.Helmová, D.Schlegerová)
16.6. – Zahradní slavnost (P.Svobodová, M.Rybová)
18.6. – Akademie (R.Riedlová)
Divadelní klub – v průběhu celého školního roku, dle nabídek divadel (A.Šabková)
Sběr papíru – leden, červen
+ školy v přírodě dle informací třídních učitelů.
SETKÁNÍ S RODIČI
7.4. – konzultační hodiny 17.00 – 19.00 hod.
9.6. – třídní schůzky 17.30 – 19.00 hod. (17.00 Klub rodičů)
DŮLEŽITÉ TERMÍNY
24.2.-1.3. jarní prázdniny
9.4. velikonoční prázdniny
26.6. ukončení školního roku
29.6. a 30.6. ředitelské volno

PLATBY 2. POLOLETÍ
Školní družina 1 200,- Kč (leden – červen) FIO banka
Školní jídelna :
Objednávat i odhlašovat obědy je možné opět přes internet, www.strava.cz , tento odkaz najdete
také na webu školy. Vybrat si z nabídky jídel je možné do 14.00 hodin předchozího dne, odhlásit oběd
je možné do 8.00 hodin stravovacího dne, toto je možné také telefonicky na záznamník. Každý
strávník má vlastní heslo pro vstup do webové aplikace a vlastní variabilní symbol pro platbu, tyto
údaje naleznete v žákovské knížce. Neposílejte odhlášky e-mailem.
Platba obědů – bezhotovostně, vždy do 20.dne v měsíci.
Prodej nových karet Po – Pá pouze 9.40 – 10.00 hod. u vedoucí školní jídelny.
Informace ke stravování Vám poskytne vedoucí školní jídelny paní Šabková, tel.235350879

Kroužky : platby na FIO banku do 27.2.2020
Změny v docházce na kroužky vedené školou (přihlášení na nové, odhlášení ze stávajícího) pouze
emailem vsindelova@zsdlouhylan.cz , nevyplňují se přihlášky
Aktivní město – žádat o příspěvek lze i v 2. pololetí (MČ Praha 6)
Nový kroužek : Francouzština hrou ( B. Neoralová), bližší informace na letáčku – nástěnka šatny a ŠD

Školní knihovna a studovna funguje denně od 11.00 -16.30 hodin, je určena především
pro žáky 5.-9.tříd- práce na projektech, příprava na vyučování, vyhledávání informací.
Půjčovat knihy si mohou všichni, žáci i rodiče.
Školní hřiště je pro žáky při příznivém počasí otevřeno v odpoledních hodinách 12.30 – 14.00 hodin a
je zde zajištěn dohled. Žáci musí respektovat pokyny dohledu.

Žáci ve škole respektují školní řád.
Absenci žáků omlouvá zákonný zástupce, pokud je absence v jednotlivých předmětech vyšší než
60% za jedno pololetí, není žák v pololetí z tohoto předmětu klasifikován a na konci školního roku
vykoná komisionální zkoušku.

KONTAKTY
KANCELÁŘ – ústředna s možností přepojení 235354368 (R.Sázavská)
PLATBY FIO – 235354366 (H.Slavatová)
ŘEDITELNA – 235354386 (R.Riedlová)
JÍDELNA – 235350879 ( D.Šabková)
e-mailové adresy najdete na www.zsdlouhylan.cz

Přejeme všem úspěšné druhé pololetí školního roku 2019/2020 a těšíme se na spolupráci.

Za ZŠ Mgr. Renata Riedlová, ředitelka školy, Mgr. Veronika Šindelová , zástupkyně ředitelky

