
 

Schůzka s rodiči červen 2020 

 

Vážení rodiče, 

protože nám stávající epidemiologická situace nedovolí pozvat Vás i Vaše děti, na které se všichni velmi 

těšíme, do školy, volíme tuto netradiční cestu komunikace mezi námi. Posíláme Vám informace 

ředitelství školy k zahájení školní docházky v září, informace třídních učitelek 1. ročníku, školní 

psycholožky a vedoucí školní družiny a jídelny. Prosíme o pročtení těchto materiálů a následné vrácení 

přihlášky do školní jídelny, přihlášky do školní družiny (v případě, že děti přihlašujete na obědy a do 

družiny), kopii rodného listu dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce dítěte a v případě, že jste 

ještě neodevzdali zápisní list a prohlášení zákonných zástupců i tyto 2 doklady. Uvedené prosím vhoďte 

do zalepeného boxu v MŠ nebo v zádveří ZŠ (v úředních dnech v pondělí a ve středu od 9 do 15 hod) 

nebo do poštovní schránky na dveřích ZŠ kdykoliv. Dokumenty odevzdávejte nejpozději v termínu           

do 12. 6. 2020. Děkuji.  

Pevně věřím, že v září Vás i Vaše děti přivítáme již v normálním režimu. 

 

Informace o škole 

 

 www.skolahrusovany.cz – zaměstnanci, školská rada, formuláře, akce, dokumenty, kontakty 

e-mail: reditel@skolahrusovany.cz, tel.: řed. 547236118,  

                                                                 ŠJ, ŠD 547236219, 

konzultační  hodiny vedení školy: úterý 7.15 – 7.45 hod, jinak po tel. domluvě, 

ředitelka Mgr. Jarmila Motlíčková, zástupkyně ředitelky Mgr. Jana Jandíková,  

vedoucí školní družiny a školní jídelny Jana Houserová 

 

Školní poradenské pracoviště: 

psycholog Mgr. Zdenka Tomšů, 

speciální pedagog Mgr. Lucie Chválová,  

logopedky Mgr. Jarmila Motlíčková a Mgr. Iveta Bidrmanová,  

školní metodik prevence Mgr. Michal Řihánek,  

 

Spolupracujeme s pedagogicko-psychologickými poradnami a centry, tvoříme plány pedagogické 

podpory, individuální vzdělávací plány, v některých třídách pracují asistenti pedagoga – vše na 

základě doporučení poradny nebo centra a žádosti zákonného zástupce, 

 

1. Školní řád – provoz v budově od 6.30 do 16 hod, v 7.30 hodin vstup žáků do budovy, vyučovací 

hodiny 45 min, poslední hodina končí v 11.40 hod (1. roč.) 

kroužky od října: Hruščata, logopedický  

hodnocení – klasifikace známkou, na požádání a doporučení PPP nebo SPC slovně nebo 

kombinací obou způsobů, motivační známky v 1. čtvrtletí         

http://www.skolahrusovany.cz/
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možnost i dodatečného odkladu školní docházky v 1. pololetí školního roku z důvodu nezralosti          

a neprospívání 

uvolnění z výuky – třídní učitelé 1 – 2 dny, delší než 2 dny ředitelka (formulář) 

2. Školní vzdělávací program „Otevřená škola“ – výuka AJ od 1. roč., třídní akce, školy v přírodě, 

plavání ve 2. a 3. roč. 

3. Připravenost na školu – nestrašit, vlastní místo, kde si bude dítě dělat úkoly, upravit režim – 

dostatek pohybu, spánku, podněty – mluvit s dětmi, neodkládat k počítači, televizi, držení tužky, 

sezení, jemná motorika, školky – míč, švihadlo, výslovnost, slovní zásoba – vyjadřování – číst 

dětem, povídat si o zážitcích, filmech, sebeobsluha, sociální chování – pozdravit, poděkovat, 

neskákat do řeči, dodržovat hranice. 

4. Děti dostanou zdarma některé pomůcky (balíček) + učebnice.  

5. V úterý 1. 9. zahájení školního roku v tělocvičně v 8 hodin, aktovky s sebou. 

6. Veškeré problémy řešte prosím včas s třídní učitelkou, psycholožkou, speciální pedagožkou, 

ředitelkou.  

 

 

Jsme tu pro děti, těšíme se na ně a chceme žít v krásném prostředí a krásných vztazích.         

Vše je o lidech a domluvě. 

 

Mgr. Jarmila Motlíčková, ředitelka školy 

 

 


