
 1.9.2022 - První školní den  

1. Vyzvednutí žáků pozn. 

 Žáci naší školy jdou do šatny a do příslušné třídy,   
Nové žáky si vyzvednou příslušní třídní učitelé 

 

2. Balíčky sešitů  

 Cena balíčku 264,-,                       
Objednat a podepsat závaznou objednávku (vytvořit si tabulku) 
Noví žáci platí na začátku školního roku          
Objednávají jen noví žáci, naši mají objednáno z 5 ročníku – zjistit kdo má a kdo ne. Ti, 
co nemají musí si dokoupit sami sešity a papíry                                    

 

3. Učebnice  

 Zapůjčení učebnic ve škole, rozdání na začátku školního roku  

4. Obědy  

 záloha na čip 100 Kč,                         
letos navýšení ceny o 3 Kč.                                                                      
Na webu harmonogram kanceláře školní jídelny – noví žáci zřídit inkaso, přijít 
s předvyplněným inkasem. Provoz kanceláře: 

1. – 5.8. – 8 – 12 
9.8. – 8 – 12 
10. – 12.8. – 12 – 14:30 
15 – 16. – 8 – 14:30 

První inkaso se stáhne 19.8., aby byl v září oběd. 

 

5.  Adaptační kurz  

 Kozubová  
6.C, 6.D – 12.9. – 13.9. 
6.A, 6.B – 14.9. – 15.9. 
Viz letáček – zaplatit do 2.9.  
Klást důraz, aby při platbě pro příjemce bylo jméno příjmení žáka + adaptační kurz 
 
Podrobnější informace v prvních dnech školy. 

 

6.  Výchovný poradce  

 Jitka Mikesková - 737 998 325                          
Doporučení na pedagogickou poradnu se budou řešit u nových žáků v rámci přípravného týdne od 
24.8.2022 po předchozí telefonické domluvě. 

7. GDPR  

 Formuláře na začátku školního roku  

8.  webové stránky  

 6zstrinec.cz webové stránky - průběžné obecné informace                                                
Bakaláři - hlavní komunikační kanál, aplikace v mobilu. Všichni žáci dostanou na začátku školního 
roku nové hesla – stávajícím žákům se změní v přípravném týdnu            
meil - každý žák dostane svůj žákovský mail  na google platformě, pomocí kterého může 
komunikovat, využivat disk a učebny v classroomu. Na začátku školního roku, každou třídu 
provedeme v počítačové učebně. Našim žákům meily zůstávají.  
Prozatimní komunikace - pracovní meil lucie.siudova@6zstrinec.cz 

9.  Jazyky  

 Na začátku školního roku rozřazovací jazykový test - rozdělení na AJ v rámci třídy 

10. Informatika  



 Od nového školního roku najíždíme na tzv. Novou Informatiku. 2 hodiny týdně, rozdělení na půl. 
Zvyšování počítačové gramotnosti 

11.  Dojezd žáků do školy  

 Autobus - přechody pro chodce s asistencí MěP, respektovat dopravní značení, značky                                                                            
 Osobní auta - málo parkovacích míst, dbát vysoké opatrnosti        
 Kolo - je možné uzamknout kola ve stojanu na parkovacím dvoře  

12. Další  

 


