Základní a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

 Poslední týden v srpnu budou u hlavního vchodu do školy vyvěšeny seznamy žáků
podle jejich rozdělení do jednotlivých tříd.
 Slavnostní zahájení školního roku – 4. září 2017 – děti přijdou do školy s rodiči.
Vyučování v prvním školním týdnu bude zkráceno, organizace bude upřesněna 5. září.
 Děti v 1. třídě mají 20 vyučovacích hodin týdně, tj. 4 hodiny denně, rozvrh dostanou
v září (jedna hodina českého jazyka a matematiky bude dělená).
 Před začátkem vyučování i po skončení je v provozu školní družina.
 Škola je jinak pro žáky otevřena v 7. 50 hod., po vstupu do školy se děti převlékají
a přezouvají v šatnách.
 Vyučování začíná v 8. 10 hod.
 Vyučovací hodina trvá 45 minut, po každé hodině následuje přestávka, malé přestávky
trvají 10 minut, velká 20 minut.
 Děti, které navštěvují školní družinu, si přebírá paní vychovatelka po poslední
vyučovací hodině. Ostatní děti odchází s třídními učitelkami na oběd.
 Organizační pokyny jsou uveřejněny na webových stránkách školy
www.zswolkerova.cz.

Kontakty:

telefonní čísla

kancelář školy

569 431 340

ředitelna

569 431 346

školní družina

569 431 350

školní jídelna

569 431 349

zástupci

569 431 348

Adresa školy:

Základní a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

E – mail:

sekretariat@zswolkerova.cz

Ředitel školy:

Mgr. Miloš Fikar

Zástupce pro 1. stupeň:

Mgr. Jiří Lupač

Zástupce pro 2. stupeň:

Mgr. Eva Tetourová

Výchovný poradce:

Mgr. Radka Havelková

Seznam pomůcek do prvního ročníku:
 penál - 2 krát tužka č. 2 (trojhranná)
- pastelky
- guma
- ořezávátko
- nůžky
- 2 krát pero (později)
 zásobník na číslice
 zásobník na písmena
 desky na výkresy A3 s gumičkou
 látkový sáček na TV – krátké kalhoty (tepláky), tričko, obuv s bílou podrážkou,
švihadlo
 látkový sáček + přezutí
 malý polštářek s gumovým poutkem
 obaly na sešity a notýsek
 obaly na učebnice
 mýdlo, papírové kapesníky v krabičce, papírové utěrky (velké)
 všechny pomůcky označené jménem
 pomůcky na výtvarnou výchovu a svět práce – v září dle požadavků jednotlivých
vyučujících

