Základní škola Jablůnka, okres Vsetín
Na Láni 306, 756 23 Jablůnka
Školní web: www.zsjablunka.cz

Tel.: 571 49 94 21, 739 215 264
E-mail: skola@zsjablunka.cz

Ukončení výuky, prázdninový provoz a informace
o zahájení školního roku 2017/2018
Ukončení výuky ve školním roce 2016/2017
ve čtvrtek 29. 6. 2017 do 10 hodin (oběd pro žáky zajištěn, školní družina jen do 11:30)
Ředitelské volno: pátek 30. 6. 2017 Hlavní prázdniny: sobota 1. 7. 2017 – pátek 1. 9. 2017
Možnost vyzvednutí vysvědčení: v kanceláři ekonomky školy (tel. 571 499 423) ve dnech
3. - 4. 7. 2017 a 7. 7. 2017 v době od 8 do 10 hod., nebo na konci prázdnin od 30. 8. 2017
v ředitelně.
Přihlašování obědů: od pondělí 21. 8. 2017 v kanceláři vedoucí školní jídelny
(tel. 571 499 424) v době od 8 do 12 hod.
Noví žáci (žáci 1. ročníku a přestoupivší žáci z jiných škol) budou přihlášeni ke stravování:
 na základě odevzdané přihlášky ke stravování
 zaplacení 100 Kč zálohy na čip
 uhrazení stravného na měsíc následující (to znamená v srpnu na září)
Podrobnější informace na webových stránkách školy v sekci „Školní jídelna“.

Zahájení výuky ve školním roce 2017/2018
Pondělí 4. září 2017:
 v 7:45 - zahájení výuky ve všech třídách
 2. – 5. třída ukončí vyučování v 10:45, 6. – 9. třída v 11:25
Žáci 1. třídy: slavnostní zahájení školního roku proběhne v 1. třídě 4. září 2017 v době
od 7:45 přibližně do 9 hodin. Aktovky ani přezůvky nejsou první den potřeba. Do školní
družiny mohou prvňáci začít chodit od úterý 5. září 2017 (viz níže). Podrobnější informace
pro prvňáky najdete na webových stránkách školy: www.zsjablunka.cz.
Program na úterý 5. září 2017: 1. - 5. třída ukončí výuku v 11:25, 6. – 9. třída v 12:20
Provoz školní družiny: v pondělí 4. 9. 2017 bude školní družina v provozu (kromě žáků
1. ročníku), děti ale musejí mít na tento den písemné sdělení rodičů pro vychovatelky s dobou
odchodu dítěte z družiny a s informací, kdo si dítě odvede, či jestli může jít samo bez
doprovodu a v kolik hodin. Běžný provoz ŠD zahájíme od úterý 5. září 2017 na základě
odevzdaných zápisních lístků, které rodiče prvňáčků obdrží v pondělí 4. září 2017. Ostatním
žákům budou tyto lístky rozdány první den školy ve třídách. V případě překročení kapacity
školní družiny bude o zařazení do školní družiny rozhodovat věk dítěte – mladší děti mají
přednost.

V Jablůnce 16. 6. 2017

Mgr. Luděk Drlík, ředitel ZŠ Jablůnka

