
 
Základní škola Bruntál, Okružní 38, 

příspěvková organizace 
IČ: 75026961  

Tel.: 554 231 199, 732 235 888.  

E-mail: reditel@zsbrok.cz  

Web: www.zsbrok.cz  

 

Den nanečisto 
 

Čtvrtek 11. 06. 2015, 16:00 hod. 

 

1. Přivítání – rodiče, děti, kolegové, představení 

2. Rozdělení dětí do tříd – abecedně, snažili jsme se vyjít vstříc (sourozenci,…). Dnes možná změna – 

jen „kus za kus“ (p. ZŘŠ) 

3. POZOR!!! Těší nás zájem, ale: Nezralé dítě nechceme. Nemůžeme se mu při tom počtu žáků 

věnovat! Nutnost odkladu (nebo jiná škola s menším počtem žáků ve třídě). Při prvním selhání 

(nezralost, logopedické vady - výslovnost, soc. nezralost, nesoustředěnost,…) okamžitě třeba po 

týdnu ve škole vracíme do MŠ!  - „dodatečný odklad“. Příp. problém – „moje“ MŠ bude třeba 

obsazena – nutno jednat ihned! I když je po termínu! Dítě při nástupu do 1. třídy musí umět mluvit, 

soustředit se na činnost (aspoň 20 minut! - pohádka, omalovánky, vystřihování, puzzle…), zvládat 

hygienu a sebeobsluhu (včetně oblékání, tkaniček…), musí být zralé sociálně (soužití s kamarády, 

umí se podělit, spolupracovat…) 

4. Informace:  

a. kdo bude TU (p. uč. Sylvie Dluhošová a Vlastimila Procházková), obě zkušené, výborné 

b. anglický jazyk od 1. roč. (hravá forma), jak finance – viz leták, snažíme se rodičům pomoci 

(sešity,…) a šetřit, ale i tak je to dost peněz.  

c. ale: kultura,… - chceme děti obohatit – taky to ale něco stojí… 

d. pomůcky – něco ze školy, něco musí zajistit rodiče. Není nutno spěchat – něco stačí až 

v průběhu září po domluvě s p. učitelkou. Např. do Tv je potřeba cvičky/sálovky s bílou 

„nepíšící“ podrážkou, na venek pak běžné „botasky“, ve kterých dítě může ten den přijít do 

školy. Všechno, co má dítě ve škole, musí být poznačeno! V šatně pověšeno v látkovém 

pytlíku. 

5. Školní družina: (vstup vedoucí vychovatelky p. Kašpaříkové) platby – bezhotovostně (v září dáme 

bankovní údaje), provozní doba 06:00 – 16:30 (individ. zkusíme zajistit v případě potřeby). U 

malých dětí doporučujeme pobyt v družině do 15 hod! (vzhledem k programu). Uspokojíme všechny 

děti 1. a 2. roč. Poplatek 100,-Kč měsíčně. U starších dětí uspokojíme nejprve děti zaměstnaných 

rodičů. Přestavení vychovatelek pro děti 1. roč.: Mgr. Věra Kolková a Radka Zlámalová 

6. V rámci školní družiny tzv. „kroužky“ – jen zaměření konkrétního oddělení. Děti se přesunou od 

jedné p. vychovatelky ke druhé.  

7. Informace k systému ELKA, webu www.zsbrok.cz 

a. předávání informací mezi školou a rodiči 

b. elektronická žákovská knížka 

c. heslo má žák i jeho rodiče. Nezaměňovat. Při ztrátě hesla nutno nahlásit, vyměníme.  

d. Nutný denní přístup – kontrola! 

8. Informace ke školní jídelně  

a. čipy – záloha 115,- Kč,  

b. platby – trvalé příkazy, pouze předem; 24,- / 1 oběd; záloha 500,- Kč/měsíc. VS sdělí p. 

vedoucí p. Bešíková v posledním týdnu šk. roku, kdy bude možno zaplatit zálohu na čip a 

vyzvednout si v kanceláři jídelny podklady pro platbu - převod 

c. objednávky (odhlášky) přes internet i telefon, 500,-)…  

d. věkové skupiny (1. sk = 3–6 let; 2. skup. = 7–10 let; 3. skup. = 11–14 let, 4. skup. = starší) 

e. výběr porcí – druhé jídlo jen při počtu nad 20 strávníků, jinak automaticky č. 1 
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9. Sdružení rodičů ČTVERKA – 200,- Kč, akce (ples,…), příspěvky na výlety, lyžák, exkurze, dárečky. 

Nábor – potřebujeme i rodiče z 1. roč. 

10. Nabídka kroužků (školní i „cizí“ – střelecký, horolezecký, taneční p. Vlachynská, p. Valášek, flétna 

p. Lenhartová)… 

11. 1. září (úterý) – slavnostní stužkování – aula, fotografování. Sejdeme se na chvíli úplně všichni 

v aule, pak se rozdělíme – větší děti půjdou do tříd, mladší zůstanou s rodiči nejprve v aule – 

dekorování, focení,… 

12. Šatny: látkový pytlík. Věci uložené = věci zachráněné. Není v pytlíku, ztrácí se, děti rozkopnou,… 

Nutno vše mít podepsáno! 

13. Matematika v 1. roč. – prof. Hejný – logika, přístupnost, zajímavost, rodič nemusí chápat… viz 

letáček, který rodiče obdrželi 

14. Sponzoři vítáni 

Mgr. Leoš Sekanina, ředitel školy 


