
MC – 0. týden    (1. – 2. září 2022) 

Milí žáci a rodiče, 
 
vítám vás ve školním roce 2022/2023. Ráda bych se představila novým prváčkům a jejich 
rodičům. Jmenuji se Markéta Janíková a velmi se těším, až se s dětmi ponoříme do objevování. 
Ve třídě s námi bude paní asistentka Iveta Cilečková. Kolektiv naší třídy tvoří 10 prváčků, 6 
druhaček a 5 třeťaček. Prváčci budou chodit do družiny k Lence Hrbáčové, druháci a třeťáci ke 
Karolíně Hrubošové.  
 
Během následujících dnů se budeme s dětmi vzájemně seznamovat. Děti budou potřebovat 
psací potřeby, aktovku, svačinku, ubrousek a pití, přezůvky do třídy. V pátek končíme 
v 11:30hod a odcházíme na oběd a do družiny. 
 
Prváky do konce příštího týdne vyzvedáváme v šatně. 
                                  
Na úvod posílám informace okolo běhu školy:  
 
Třídní schůzky proběhnou v úterý 6. 9. 2022 od 16:30hod v učebně MC, jste srdečně zváni.  
Seznamte se prosím se školním řádem (na webu školy), potvrdíte přečtení. 
 
Jako komunikační prostředek nám bude sloužit informační složka, kterou děti musí nosit každý 
den v aktovce. Složku je třeba denně kontrolovat, kvůli případným vzkazům. Každý nový vzkaz je 
třeba do druhého dne opatřit podpisem, platí to oboustranně. Je to signál, že jsme vzkaz 
vzájemně četli. 
Budu k dispozici na mailové adrese : marketa.janikova@zszaaleji.cz a telefonu 572432930. 
 
V informační složce nyní zasílám tyto dokumenty:  
- Omluvný list -  je potřeba vyplnit co nejdříve. 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 do pondělí 5. 9. 
- GDPR – POUZE PRO RODIČE PRVÁKŮ! – prosíme o vyplnění a odevzdání 
- Seznam pomůcek a potřeb do školy - prosím o vybavení do pátku 9. 9.  
- Nabídka kroužků pořádaných školou  
 
Rozvrh hodin bude upřesněn na třídní schůzce. Konce hodin výuky: 
PRVNÍ ROČNÍK: PO: 12:35, ÚT: 11:40, ST: 11:40, ČT: 11:40, PÁ: 11:40 
 
DRUHÝ ROČNÍK: PO: 12:35, ÚT: 12:35, ST: 12:35, ČT: 11:40, PÁ: 11:40 
 
TŘETÍ ROČNÍK: PO: 12:35, ÚT: 12:35, ST: 12:35, ČT: 13:30, PÁ: 12:35 
 
Děti dnes dostaly klíče od skříněk. Pokud zapomenou klíč doma, mohou na vrátnici požádat 
službu o otevření skříňky. Ztrátu klíče řeší s třídním učitelem.   
 
Prváčci mají nalepeny přihlašovací údaje do jídelny, skrz obědy. Vyzkoušejte, zda přihlášení 
funguje. Pokud bude problém, ozvěte se. Ikonu vidličky a nože najdete na našem webu v pravém 
horním rohu: https://www.zszaaleji.cz/ 

mailto:marketa.janikova@zszaaleji.cz


  
 
 
Další informace budou ve složkách. Pokud máte nějaké otázky nebo nejasnosti, neváhejte mě 
kontaktovat nebo si můžete dotazy připravit na třídní schůzku.  
 
Přeji dětem krásný start do školního roku a těším se na společné chvíle, kdy se budeme 
obohacovat a inspirovat navzájem.  
 

Vítám vás ve školním roce 

2022/2023. 
            
                                                                                                          

Markéta 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                      
 

Týdenní plán: 
                      
Český jazyk:___________________________________________________________________ 
 
 
Matematika:___________________________________________________________________ 
 
 

Další sdělení:  

Podpis rodičů: 
 


