
INFORMACE PRO RODIČE 

 

 Pokračujeme v celorepublikovém projektu „Celé Česko čte dětem“ – čteme již od 7,50h. 

 Pokračujeme také v projektu „Školní mléko“ a Ovoce do škol“. Na mléko děti obdrží lístky. 

 Na školní pomůcky, pracovní sešity a hygienické potřeby vybíráme od 2. ročníku 300,- Kč za 

žáka. 

 V prvním školním týdnu bude výuka končit po 4. vyučovací hodině, tzn. v 11,40h. 

 Během měsíce září obdržíte několik dokumentů na prostudování a podepsání – školní řád, 

vnitřní řád ŠD,…. Prosím vše si řádně pročtěte, v případě potřeby se vyjádřete a následně 

podepište. Děkujeme! 

 Školní stravování – letos už nebudete nově vyplňovat přihlášky, jen nás, prosím, informujte o 

změnách, které nastanou – např. přihlášku či odhlášku svačinky. Vyplňte (ano-ne), níže:  

 odhlašování žáka ze stravování či jeho opětovné přihlašování po nemoci se provádí osobně, 

písemně nebo telefonicky na čísle školy 519 513 330, školky 519 513 484, ředitelky školy 724 

764 987 nebo přímo vedoucí ŠJ paní Šuterové na mobil 723 483 731 (i sms) a to den předem do 

15,00h.,   
 pokud rodiče neodhlásí dítě ze stravování do 15h. dne předchozího., mohou si pro ně první den 

nemoci vyzvednout oběd do vlastních jídlonosičů v době od 10,45h. do 12,00h.,  

v případě, že se tak nestane, oběd propadá a bude vyfakturován k úhradě v plné výši! 

 stravování se platí dopředu - vždy první pondělí v měsíci od 15,00h. do 16,00h. První výběr se 

uskuteční 10.9.2018, 

 ceny stravného: svačina 14,- Kč, oběd 23,- Kč       

 Školní družina - ranní ŠD probíhá v prostorech MŠ, nutno uzavřít písemnou smlouvu, 

aby nebyla narušována činnost oddělení, jsou pro odchody dětí stanoveny tyto doby:  

13,45h., 15,00h., 15,30h., 15,00h. – 15,30h. je ŠD slučována s MŠ, 

 Nejbližší akce: 

7.9. - Čtyřlístek aneb kamarádi na celý život - program v Městské knihovně Mikulov. Na základě 

komiksových postaviček ze Čtyřlístku se žáci budou věnovat charakteristickým vlastnostem, 

odlišnostem a zábavám, které jsou důležité pro kamarádství. Platit se bude pouze jízdné. 

18.9. – Den s Policií ČR v Mikulově – dynamické ukázky policejních složek, vystavená technika. 

Platba pouze za jízdné. 

9.10. - Archeopark - přeložená akce z června 2018. Odjezd v 7,26h. ze Sedlce, návrat na oběd. 

Program začíná v 9h. Vstupné 55,- Kč (již vybráno) + jízdné. 

24.10. - Jak se žilo našim prababičkám - program Regionálního muzea Mikulov žákům přiblíží 

události obou přelomových roků 1918-2018 i běžný život v době první republiky. Navštíví dobovou 

školu i obchod a porovnají život tehdejších a dnešních dětí. Vstupné 40,- Kč + jízdné. 

28.10. - plánujeme uskutečnit slavnostní setkání k 100. výročí vzniku Československa. Akci 

uskutečníme spolu s Obcí Sedlec a ve spolupráci všech sdružení, subjektů obce i dobrovolníků 

z řad občanů. Jako doprovodný program bychom chtěli uspořádat výstavu s dobovými fotografiemi, 

věcmi denní potřeby, oblečením,…velmi prosíme o spolupráci. Fotky naskenujeme a ihned vrátíme 

 Akce lze opět hradit ze sběru papíru! 

 

Jméno, příjmení oběd svačina 

   


