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ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2017/18 PRO PRVŇÁČKY 1.KŠPA KLADNO
Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků: čtvrtek 8.6.2016 od 16:30
Kontakty
Adresa školy: Holandská 2531, 272 01 Kladno - Kročehlavy
kancelář školy:
312 687 800, 733 123 587, skachova@1kspa.cz
ředitel školy:
Mgr. Jitka Maršálková; 606 525 444; marsalkova@1kspa.cz
výchovný poradce pro SŠ:
Bc. Marcela Machalová; machalova@1kspa.cz
výchovný poradce pro ZŠ:
Mgr. Dana Lešková,leskova@1kspa.cz
metodik prevence:
Bc. Monika Vaidlová; vaidlova@1kspa.cz
třídní učitelka:
1. A Mgr. et Mgr. Helena Müllerová; mullerovah@1kspa.cz
1.B Mgr. Nováková, kontakt od 4.9.2017
školní jídelna (4. ZŠ Kladno) 312 682 941, 731 495 024, www.strava.cz (kod 0654)
Www školy:
www.1kspa.cz/kladno
Mail: kladno@1kspa.cz
Emailové kontakty na jednotlivé vyučující naleznete na www stránkách školy
http://1kspa.cz/kladno/kontakty.html#sbor
Úřední hodiny sekretariátu
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7:00 - 8:00;
7:00 - 8:00;
7:00 - 8:00;
7:00 - 8:00;

9:35 - 9:50;
12.20 - 12:50;
9:35 - 9:50;
12.20 - 12:50;

12.20 - 12:50
12.20 - 12:50;

14:00 - 15:15

12.20 - 12:50

Setkání dětí ve škole a grafomotorický kurz
Zveme Vaše dítě na 2 setkání budoucích prvňáčků a paní učitelky Mgr. Et Mgr. Heleny
Müllerové v úterý 13. června a ve středu 22. června 2017 vždy od 16:00 do 16:45. Dále
budeme nabízet 2 grafomotorické kurzy v termínech 15. a 26. června 2017, které povede
Mgr. Dana Lešková. Všechna setkání jsou společná pro obě třídy dohromady (1.A i 1.B).
Výuka a vstup do budovy
Vyučování začíná v pondělí 4. září 2017 v 7:55 h. Žáci vstupují do budovy hlavním vchodem
od 7:30 h. Vchod je opatřen elektronickým vrátným, který je ovládán čipovou kartou.
Zákonnému zástupci škola zapůjčí dle potřeby až 2 vstupní karty za vratnou zálohu
200 Kč/kartu. Karty je možno vyzvednout v sekretariátu školy. Hlavní vchod a chodby jsou
monitorovány z bezpečnostních důvodů kamerovým systémem.
Rozvrh hodin a zvonění jsou uvedeny na webových stránkách školy. Výuka – 22 hodin / týden.
Označení třídy I. A (učebna č. 3 a č. 4).
První den bude škola pouze 1. – 2. vyuč. hodinu, další dny se bude výuka postupně navyšovat
max. do 3. vyučovací hodiny (10.40 h)). Od 2. týdne bude výuka dle rozvrhu.
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Zákonný zástupce se seznámí na www stránkách školy se Školním řádem a Vnitřním řádem
školní družiny (aktuální řády platné od 1. 9. 2017), seznámení s dokumenty stvrdí podpisem na
formuláři.
Anglický jazyk a plavání
Na naší škole se učí angličtina již od 1. třídy hravou formou. Výuka plavání v rozsahu 2×20
hodin je zdarma realizována ve 2. a 3. třídě (vždy 1. pololetí – bazén na 4. ZŠ Kladno).
Školní družina - provoz a přihlášky
Školní družina bude v provozu od 4. září 2017 (pouze odpolední: 9.00 – 17:00 h). Od po 5. září
2017 i ranní (7:00 – 7:45). Družina není hlídání dětí, ale plní funkci zájmového vzdělávání. Pro
zajištění této výchovně vzdělávací činnosti bude možno si dítě vyzvedávat po obědě do 13:30
a poté až od 15:00 do 17:00 h. V čase od 13:30 do 15:00 h probíhá zájmová a vzdělávací činnost.
Přihlášení do ŠD: VYPLNĚNÍ Zápisního lístku a Plné moci k vyzvedávání žáka jinou osobou
než zákonným zástupcem. Školné za ŠD je 1000 Kč/pololetí. Platby v hotovosti v sekretariátu
školy za 1. pololetí vždy do 15. 9., za 2. pololetí do 15. 2.
Zápisový lístek a Plnou moc je nutné odevzdat do 23. června 2017! Jinak, nezaručujeme
volné místo ve družině.
Školné
Školné činí 10.000 Kč / rok a je splatné ve dvou pololetních splátkách vždy k 15.9. a k 15.2. Po
dohodě je možno domluvit měsíční splátkový kalendář. Aktuální splátky (přeplatky a
nedoplatky) je možno sledovat v elektronické žákovské knížce. Měsíční splátky se hradí
v hotovosti v sekretariátu školy vždy do 15. dne v měsíci; č. ú.: 51-5217730277/0100 pro
pololetní splátky hrazené převodem.
Variabilní symbol uvádějte rodné číslo žáka vč. části za lomítkem a do poznámky jméno
žáka.
Elektronická žákovská knížka (EŽK)
Naše škola má zavedenu elektronickou žákovskou knížku, která zpřístupní rodičům informace
o klasifikaci a online docházce žáků, osobní rozvrh žáka a změny v něm, akce školy (exkurze,
kulturní a sportovní akce), splátky školného, kázeňská opatření apod. EŽK umožňuje
komunikaci mezi vedením školy, učiteli, žáky, vytváření anket apod.
Využívání elektronické žákovské knížky vyžaduje pravidelný přístup rodičů k internetu. Pro
chytré telefony lze nainstalovat mobilní aplikaci pro OS Android / iOS.
Uživatelské jméno a heslo si každý rodič (pouze jeden) vygeneruje sám na web. stránkách školy
po zadání emailové adresy, kterou poskytl škole v osobním dotazníku žáka. Žák i rodič mají
vlastní přihlašovací údaje (musí mít vlastní emailovou adresu – není nutností v 1. třídě resp. na
1. st.) a je důležité, aby rodič nepředal své přihlašovací údaje svému dítěti.
Stravování
Žáci se stravují v jídelně 4. ZŠ Kladno, Norská 2633. Cena obědu činí 21,- Kč, nutno zakoupit
za 130,- Kč elektronický čip pro objednávání a odběr stravy. Výběr ze tří jídel. Objednávka na
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terminálu přímo v jídelně, nebo přes internet (www.strava.cz), číslo jídelny: 0654. Na oběd a
zpět žáky doprovází vychovatelka ŠD.
Pomůcky a učebnice
Škola zajistí nákup všech potřebných učebnic, pracovních sešitů a dalších potřebných pomůcek.
Rodiče se podílí částkou 2000,-Kč. Částku je nutné uhradit do 23. června 2017 (vybírá Mgr.
et Mgr. Helena Müllerová a paní asistentka Helena Škachová – sekretariát).
Evidenci, účtenky a využití finančních prostředků povede třídní vyučující (lze kdykoli po
vyžádání nahlédnout ke kontrole).
Pomůcky pořízené rodiči:

Aktovka




lehké desky na sešity A4
plastová láhev na pití (označit)
krabičku na svačinu (označit)

Penál – vybavení zajistí jednotně škola (ergonomické a kvalitní pomůcky pro první a
jedinečný vstup do první třídy)
Bačkory, obuv na přezutí (světlá podrážka)
Věci potřebné na tělesnou výchovu (sportovní obuv raději na suchý zip a se světlou
podrážkou, šortky, triko, ponožky, spodní prádlo, dívky musí mít gumičku do vlasů –
z bezpečnostních důvodů)
Věci na výtvarnou a pracovní výchovu (zástěrka, staré triko nebo košile – prevence
umazání)
Zájmové kroužky
Zájmové kroužky probíhají od X/2017 do V/2018. Přesný seznam nabízených kroužků obdrží
žáci na začátku školního roku a budou zveřejněny na stránkách školy. Kroužky budou
uskutečňovány v časech 13:00 – 15:00.
Vážení rodiče,
děti by se měly učit formou hry. Vyžaduje to pouze Váš čas, trpělivost a důslednost. Když jim
tento čas věnujete, umožníte jim dobrý start a úspěšný začátek školní docházky.
Těšíme se na spolupráci v novém školním roce.

Mgr. Jitka Maršálková, v.r.
Ředitelka školy
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