
0. TÝDEN - TŘÍDA MA 
1. – 2. 9. 2022  

Organizační záležitosti: 
Milé děti a milí rodiče,  
vítám Vás ve školním roce 2021/22. Ráda bych se představila novým prváčkům a jejich rodičům – 
jmenuji se Oldřiška Klempířová Skulová a jsem třídní učitelka ve třídě MA. Spolu s námi bude ve 
třídě paní asistentka Kateřina Hromčik a v družině paní vychovatelky Lenka Hrbáčová (prváci, 
druháci), Karolína Hrubošová (třeťáci kluci) a Jitka Mikušová (třeťačky holky). Kolektiv naší třídy 
tvoří 5 prváků, 9 druháků a 8 třeťáků.  
Během následujících dnů se budeme s dětmi navzájem seznamovat, tvořit pravidla třídy a 
postupně se začneme učit. Děti budou potřebovat složku, psací potřeby, aktovku, svačinu a pití, 
přezůvky.  
 
V pátek končíme v 11:30, odcházíme na oběd a do družiny. Prváky až do konce příštího týdne 
ráno vyzvedáváme v šatně.  
 
TŘÍDNÍ SCHŮZKA  
Zveme Vás na třídní schůzku, která proběhne v úterý 6. září od 16:30 hodin v učebně MA. 
Seznamte se prosím se školním řádem (na webu školy), potvrdíte přečtení.  
 
KONCOVÉ ČASY VÝUKY  
Konce výuky jsou pro školní rok 2022/23 v jednotlivých ročnících následující:  
 
První ročník MA1     - po 12:35, út 11:40, st 11:40, čt 11:40, pá 11:40 
Druhý ročník MA2   - po 12:35, út 12:35, st 12:35, čt 11:40, pá 11:40 
Třetí ročník MA3     -  po 12:35, út 12:35, st 13:30, čt 13:30, pá 11:40 
 
Rozvrh hodin bude upřesněn na třídní schůzce.  
 
INFORMAČNÍ SLOŽKY   
I tento rok nám bude jako komunikační prostředek sloužit tato průhledná složka, kterou děti 
budou nosit každý den do školy. Složku je potřeba denně kontrolovat kvůli případným vzkazům. 
Každý nový vzkaz je nutné do druhého dne podepsat. Kontaktovat mě můžete na e-mailové 
adrese: klempirova@zszaaleji.cz, případně telefonicky do školy 572 432 930.  
 
DOKUMENTY 
- Omluvný list - Vyplňte potřebné údaje. Pokud dítě onemocní, pak do tří dnů po návratu do 
školy musí předložit písemnou omluvenku v omluvném listu, viz školní řád.  
- Osobní údaje žáka - prosím o vyplnění a odevzdání nejpozději v pondělí 5. 9.  
- Seznam pomůcek a potřeb dětí – prosím o vybavení do pátku 9.9. 
- GDPR – POUZE PRO RODIČE PRVÁKŮ! – prosíme o vyplnění  
- Nabídka kroužků pořádaných školou – přihlášky si děti vyzvednou u vedoucího kroužku od 
pondělí 12. 9. 2022 
 
 
 



 
KLÍČE OD ŠATNÍCH SKŘÍNĚK - Děti dnes dostaly klíče od skříněk. Pokud zapomenou klíč doma, 
mohou na vrátnici požádat službu o otevření skříňky. Ztrátu klíče řeší s třídním učitelem. 
 
HESLA PRO OBJEDNÁNÍ OBĚDŮ - POUZE PRO PRVÁKY! – děti mají hesla ve složce. 
  
Další informace budou ve složkách. Pokud máte nějaké otázky nebo nejasnosti, neváhejte mě 
kontaktovat nebo si můžete dotazy připravit na třídní schůzku.  
 
PŘEJEME KLIDNÝ START DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU DĚTEM I RODIČŮM. 
 
Oldřiška 

Prostor pro další sdělení: 
 
 
 
 
 
 

Podpis rodičů: 
 
 
 

 

 


