Zápis z rodičovské schůzky ze dne 20. 5. 2019
1 Přivítání rodičů.
2. Informace k odjezdu na ŠVP:
 Sraz je v pondělí 3. 6. – děti musí být ve škole nejdéle v 8.00 hodin. Zavazadla
mohou rodiče přinést do školy již od 6,30 hodin. Dopravu zavazadel zajišťuje pan
Povolný. Odjezd autobusem je v 8,30 hodin.
 Podepsané léky s přesným dávkováním předat v den odjezdu p. uč. Levové.
 Potvrzení o bezinfekčnosti předat v den odjezdu p. uč. Přibylové.
 S sebou do batůžku: svačinu a pití na dopoledne (svačinu ne do svačinového boxu,
ale do igel. sáčku, nedávat jogurty), pláštěnku, kapesníky. Ráno podejte doma
Kinedryl.
 Informace k návratu: Příjezd v pátek 7. 6. cca v 16 hodin autobusem ke škole. Rodiče
si převezmou dítě a počkají na případné informace od zdravotníka či p. učitelky.
3. Organizační záležitosti:
 Přezůvky si mohou děti vzít domů v pátek ze školy. Boty na tělocvik či oblečení si
děti ze školy odnesou po tělocviku (30. – 31. 5.).
 Všechny děti si s sebou vezmou vybavený penál včetně gumy, ořezávátka, pastelek.
Seznam sešitů si zapíší děti do notýsku (1. ročník Slabikář, písanka).
 Děti si mohou vzít drobnou hru (karty), malého plyšáka či polštářek, nebrat cennosti,
mobilní telefony, nože, deodoranty, drobné hračky, atd.
 Na chatě vybereme podepsané repelenty, opalovací krémy, u školáků podepsané
peněženky.
 Sourozenci mohou mít repelent i opalovací krém společný.
 Nutné vybavit děti z MŠ žínkou na mytí.
Vše podepsat celým jménem (ne monogram).
 P. uč. Zejmonová požádala rodiče, aby nedávali dětem z MŠ peníze do peněženky, ale
předali je před odjezdem v podepsané obálce (vloni se osvědčilo kapesné cca 500,- Kč).
Předat nadepsanou obálku s adresou a poštovní známky.
 Adresa na zasílání pošty:
Penzion Mája
Jméno dítěte – ZŠ a MŠ Zahrádky
Josefův Důl 945
468 44








Rodiče mohou telefonovat po 19 hodině, kde získají od p. učitelky informace.
Tel.: 725 389 030
Všechny věci musí být řádně podepsané.
Důležité jsou 2 lahvičky na pití se šroubovacím víčkem, podepsané (ne sportovní
lahve!!!!!)
Zkontrolovat doma pláštěnky, aby nebyly děravé, mají být dostatečně velké, aby děti
mohly dát pod pláštěnku batoh. Zkontrolovat u batůžku zipy, přezky. Všechny děti
musí mít holiny. Školáci budou mít podepsané peněženky.
Kufry a tašky označit jmenovkou.
Dotazy rodičů.
Rodiče předali potřebnou dokumentaci – potvrzení od lékaře, kartičky zdravotní
pojišťovny k okopírování, podepsali souhlas s výjezdem dítěte do ŠVP, zapsali
aktuální telefonní kontakty, uhradili doplatek platby, písemně vyjádřili (ne)souhlas

s podáním Kinedrylu při výletu do Pěnčína a na zpáteční cestu domů. Rodiče převzali
potvrzení o bezinfekčnosti, které předají při odjezdu.


P. Kirschnerová pozvala přítomné na akci Noc kostelů, která se koná 24. května
od 18 hodin.

