Organizace prvního dne ve školním roce 2022/2023 pro žáky 1. tříd
1. září 2022
- žáci si přinesou první den přezůvky a aktovku na školou připravené školní potřeby
- přihlášení žáci mohou jít již první den na oběd (podmínkou je zaplacení do 20. 8. 2022)
- pro přihlášené žáky funguje školní družina
- rodiče žáků, kteří dosud nejsou přihlášeni, mohou dodatečně přihlásit děti na obědy
i do školní družiny ještě tento den
- po ukončení výuky nebo po obědě si děti mohou vyzvednout rodiče,
nebo odcházejí s paní vychovatelkou do školní družiny

Pracoviště ZŠ I – nám. 9. května

- první třídy jsou umístěny v přístavbě školy
- 7:55 hod. – slavnostní zahájení ve třídách za účasti vedení školy
- aktivity třídních kolektivů pod vedením třídních učitelů v kmenových třídách
- 9:20 hod. odchod na oběd

Pracoviště ZŠ II - Sušilova

- 8:00 hod. – setkání rodičů a žáků 1. tříd v jídelně školy, slavnostní zahájení školního roku
- 8:30 hod. – fotografování tříd na nádvoří školy (možnost individuálního focení)
- 8:45 – 9:00 hod. – přivítání žáků a rodičů v kmenových třídách
- 9:00 hod. – informační schůzka rodičů v družině
- 9:20 hod. – děti jdou na oběd s třídními učitelkami
- 10:30 hod. - informační schůzka třídních učitelek s rodiči

Pracoviště ZŠ III - Slovákova

- 7:30 hod. – škola se otevírá pro žáky i rodiče, vstup pro prvňáčky je od MŠ Komenského
- 8:00 hod. – přivítání dětí a rodičů v jednotlivých třídách za účasti vedení školy
- 8:15 hod. – děti a rodiče se seznámí se svým třídním učitelem
- 8:45 hod. – rodiče odcházejí ze tříd, je možné navštívit školní družinu a seznámit se s provozem
- 9:15 hod. – odchod na oběd
- 10:00 hod. – třídní schůzky rodičů žáků 1. tříd – bez dětí

