Vážení rodiče,
dovolte, abych vás přivítala na půdě naší Základní školy, Příbram VIII,
Školní 75. Mnozí z vás už víte, jak to v prvních třídách funguje, ale je mezi
vámi celá řada rodičů, kteří tuto změnu absolvují poprvé. Společně se svými
kolegy bych vám chtěla předat několik základních informací.
Vím, že máte svoji představu o škole z doby, kdy jste ji navštěvovali jako
žáci. Mnoho se ve školství změnilo a vy se stejně jako vaše dítě stáváte součástí
dění ve škole. Nemalou měrou budete i vy přispívat k tomu, aby bylo spokojené
po celou školní docházku a spělo k celoživotnímu vzdělávání podle svých
dispozic. Škola je otevřená vašim připomínkám a můžete se po domluvě účastnit
výuky. Spoléhám na to, že budeme spolu komunikovat jako partneři, a že naši
práci budete podporovat a spravedlivě hodnotit.
Vždy, když se setkávám s „novými rodiči“, tak si přeji, abychom společně
udělali vše pro to, aby naše děti byly ve škole spokojené, šťastné a cítily
se bezpečně.
I když se dnes setkáte s vaší třídní učitelkou, informací je mnoho, a proto
jsme se snažili podchytit to nejdůležitější: vybavení prvňáčka pomůckami,
organizace prvního školního týdne, fungování školní družiny a školní jídelny.
Letos již čtvrtým rokem vyučujeme anglický jazyk v rámci projektu Super
Nature. Vy i vaše děti budete do tohoto projektu zapojeni, a proto vám vyučující
anglického jazyka tento projekt osobně představí. Třetím rokem naši žáči píší
novým písmem Comenia Script, které děti tak bravurně zvládají.
Samozřejmě po celou školní docházku jsme připraveni na dotazy,
které rádi zodpovíme. V dnešní době je výhodné využívání e-mailové pošty,
kterou používáme asi všichni. Na adrese 7zs@pbm.czn.cz získáte kdykoliv
odpověď, která se týká ředitelky školy, popřípadě mohu vaše dotazy předat
příslušnému učiteli. Na našich webových stránkách www.7zs.pb.cz získáte
veškeré informace o dění ve škole, potřebné formuláře, dokumenty školy, plány,
upoutávky na důležité informace a v neposlední řadě i fotodokumentaci
z jednotlivých akcí tříd, školní družiny a školy.
Dovolte, abych vám popřála krásné a bezstarostné léto a pohodový
společný start do školních let.
Na setkávání s vámi se těší
Mgr. Dana Křápková
ředitelka školy

Metoda SUPER NATURE
Od září 2012 vyučujeme anglický jazyk od 1. třídy podle světoznámé
metody s názvem SUPER NATURE. Výuka probíhá v malých
skupinách 1x týdně.
Výuka anglického jazyka metodou Super-Nature je založena na aktivní
účasti každého ze žáků. Pro výuku bude každý žák využívat pracovní sešit a interaktivní CD,
se kterým je nutné pracovat nejen ve škole, školní družině, ale také doma, neboť čím častěji
budou děti s interaktivním CD pracovat, tím rychleji budou postupovat a výuku si užívat.
Vyučovací hodiny probíhají pouze v anglickém jazyce a v hodinách žáky doprovází loutka –
holčička Chloe, které žáci rádi odpovídají a jak jinak, než v anglickém jazyce.
Více informací o této metodě na http://www.supernature.cz

Comenia Script
Od září 2014 se naši prvňáčci učí nové písmo tzv. Comenia Script (CS).
Je to praktické psací písmo pro děti, které je jednoduché, moderní a současné. Má sloužit jako
základní psací tvar, který bude obohacen o individuální tendence každého písaře, který si
písmo přizpůsobí. Comenia Script má jednoduchou velkou abecedu, na rozdíl od složitých
tvarů současné školní normy, které v praktickém životě téměř nepoužíváme. Comenia Script
zohledňuje psaní i dysgrafikům a levákům. K nácviku písma Comenia Script jsou připraveny
uvolňovací cviky, písanky pro 1. třídu, písanky pro 2. třídu a mnoho dalších didaktických
materiálů.
Autorkou písma a doprovodných didaktických materiálů Comenia Script je Radana Lencová.
www.comeniascript.cz

Z čeho se učíme?
Pro český jazyk používáme ucelenou řadu (1. – 5. roč.) učebnic
nakladatelství Fraus. Prvňáčci mají k učebnicím uvolňovací cviky
a písanky 1,2 Comenia Script.
Matematiku zajišťuje ucelená řada učebnic nakladatelství SPN. Prvouku
pak Nová škola Brno. Na učebnice prvouky ve vyšších ročnících navazují
přírodověda a vlastivěda. Tyto učebnice kladou velký důraz na nácvik
čtení s porozuměním. K učebnicím patří i pracovní sešity.

Školní mléko a Ovoce do škol
Škola je zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol. Tento projekt vznikl
proto, aby pomáhal vytvářet správné stravovací návyky vašich dětí, bojovat
proti narůstající dětské obezitě nebo přispívat k trvalému zvýšení spotřeby
ovoce a zeleniny. Ve stejném duchu bude v příštím šk. roce probíhat i projekt
Mléko do škol, kdy děti budou dostávat neochucené mléko zdarma.
Více informací najdete na www.ovocedoskol.szif.cz

Organizace začátku školního roku
pondělí
4.9. – 8,00 – 9,00 hod. – slavnostní zahájení školního roku
úterý
5.9. – 8,00 – 9,40 hod. – výuka
středa
6.9. – 8,00 – 10,50 hod. – výuka
čtvrtek
7.9. – 8,00 – 10,50 hod. – výuka
pátek
8.9. – 8,00 – 10,50 hod. – výuka
Od pondělí 11.9. výuka dle rozvrhu.
Rodiče mohou své děti doprovázet ke třídě během měsíce září. Od října již chodí děti ke svým
třídám samy, rodiče zůstávají před školou, kde je rovněž vyzvedávají.
V případě dlouhodobější absence žáka ve škole musí zákonný zástupce žáka do 3 dnů omluvit
osobně, písemně nebo telefonicky.
V případě nutnosti kontaktovat vedení školy, či třídní učitelku, je toto možné přes vrátnici
na tel. 318 626 491 nebo na e-mailovou adresu, kterou najdete na školních webových
stránkách www.7zs.pb.cz.

Vybavení prvňáčka
Každý prvňáček dostane od školy učebnice, sešity a pracovní sešity zdarma. Výjimkou
je pracovní sešit na výuku anglického jazyka, který budou děti používat dva roky a rodiče
ho platí v září ve výši cca 450 Kč.
První den každý žáček obdrží balíček, který bude obsahovat: barvy vodové 12 barev,
temperové barvy 6 ks, mastné pastely 12 ks, mazací tabulka A4 s fixem, trojhranná silná
tužka, skládací abeceda, barevné papíry 20 listů.
Na výtvarnou výchovu je třeba dát do kufříku obsah balíčku, který žák obdržel od školy.
Je třeba dokoupit a přidat do kufříku: hadřík, houbičku na nádobí, 10 ks špejlí, černá tuš,
inkoust do plnicích per, kelímek, štětce kulaté č. 4 a 8, štětce ploché č. 6 a 12, ubrus PVC cca
50x60 cm, lepidlo Herkules 30 g, modelína, voskovky Jovicolor (min. 12 barev), nůžky, větší
staré triko nebo zástěru - vše podepsané nebo jinak označené.
Do aktovky: obaly na sešity a učebnice, papírové kapesníčky, uzavíratelnou láhev na pití,
svačinový box, látkový ubrousek na svačinu.
Do penálu: trojhranné pastelky, 2 trojhranné ořezané tužky, ořezávátko, nůžky, krátké
pravítko, guma, lepidlo v tyčince tuhé.
Prosíme o označení všech věcí popisovačem na CD.
Na tělesnou výchovu: sportovní obuv do tělocvičny se světlou podrážkou
(NE „jarmilky“), sportovní obuv na hřiště, sportovní oblečení do tělocvičny i
ven - ve vhodné látkové tašce bude cvičební úbor uložen ve skříňce žáka.
Dále děti potřebují: přezůvky (bačkory, sandály), druhé přezůvky do
družiny, klíčenku na krk (na klíček od skříňky a čip do jídelny).
Pozn. Pero zatím nepořizujte, dáme Vám zprávu, až bude potřeba.
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Školní družina: základní informace o provozu
1.
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provoz: ranní 6.00 – 8.00 hod., mohou využívat i děti, které nejsou přihlášeny do ŠD,
odpolední provoz 11.45 – 15.30 hod. ve svých odděleních, pak jsou žáci postupně
převáděni na tzv. dlouhou do 17.00 hod.
odchody a vyzvedávání: ŠD se řídí zápisovými lístky nebo písemným sdělením
rodičů, v době od 13.30 – 14.30 hod. se děti nevyzvedávají, aby činnost nebyla
narušována odchody a také aby byla možnost vycházek a aktivit mimo ŠD
platby: poplatek 150,-Kč na měsíc, platby jsou prováděny za období
září – prosinec a leden – červen na účet školy.
zápis do ŠD: první školní den, 7.30 – 9.30 hod., hlavní budova,
vzhledem k velkému zájmu o ŠD je většinou její kapacita naplněna
do maximálního počtu 30 dětí již v den zápisu, pozdějšímu přihlášení do
ŠD lze vyhovět pouze v případě volných míst
podmínka přijímání: žáci zaměstnaných matek, ostatní pouze v případě
volných míst nebo žáci, kteří se přihlásí na školní kroužek od října do května od
11,45-13,30 hod., tzv. čekatelé na kroužek, kteří mají pobyt v ŠD bezplatný

Školní jídelna, Příbram VIII, Školní 75, 261 01 Příbram 8, tel. 318623316
E-mail: skol.jidel@volny.cz Web: www.jidelnapb8.cz
Další informace o jídelně - jídelníčky a přihlášky jsou na našich stránkách www.jidelnapb8.cz
v sekci „ke stažení“.
Školní jídelna, která vaří pro děti a zaměstnance ZŠ Školní a další školy a organizace
je samostatný právní subjekt zaměřený pro potřeby školních dětí. Vaří dva druhy obědů
včetně každodenních příloh, zeleninových salátů a moučníků s dostatkem ovoce. Pro doplnění
chutí našich malých strávníků nabízíme nadstandardní prodej. Zde si děti mohou vybrat to, na
co mají po obědě chuť.
Další výhodou je možnost stolování rodičů s dětmi v odděleném prostoru pro cizí strávníky.
Každý rodič si může také oběd odnést domů i pro nemocné dítě, ale za plnou cenu.
Používání čipu nahrazuje stravenky (cena Kč 120,-) a slouží k samostatnému výběru druhu
oběda (také umožňuje odhlášení obědů).
Možností platby obědů za strávníky je několik
1 – hotově (každý měsíc platby hotově) cena oběda (I.st. 24,-Kč, II.st. 26,-Kč,
III.st. 28,-Kč)
2 – ze sporožirových účtů u České spořitelny nebo z účtů jiných bank – zřízením
souhlasu s inkasem
Také je možnost kontroly vyzvednutých obědů Vašich dětí přes internet i jejich objednávání
a prohlížení jídelníčků. Pokyny je nutno si vyzvednout v jídelně.

