INFORMACE PRO RODIČE
školní rok 2021/2022
Kontaktní údaje:
adresa školy: ZŠ a MŠ Olešná, okres Rakovník
Olešná 61
269 01 Rakovník

E-mail: zsolesna.rakovnik@seznam.cz
info@skola-olesna.cz
webové stránky: www. skola-olesna.cz

telefon – ZŠ: 313 514 673; mobil 730 821 774
MŠ + ŠJ: 313 514 216; mobil 606 157 318
Zaměstnanci v základní škole
ředitelka a třídní učitelka I. třídy (1. a 3. ročník)
PaedDr. Eva Fastová
třídní učitelka II. třídy (2. a 5. ročník)
Mgr. Zuzana Pavlíčková
učitelka a vychovatelka ŠD
Radka Malá
školnice a uklízečka
Jana Sklenková
•

Údaje o prospěchu a chování žáků, omluvy nepřítomnosti apod., se zapisují do žákovské
knížky (ŽK). Prosíme o Vaši pravidelnou kontrolu (alespoň 1x týdně), stvrzenou
podpisem (parafou). Vyplnění úvodní strany ŽK (osobní údaje) ponecháme na Vašem
uvážení, nebudeme to striktně vyžadovat (GDPR), ale potřebujeme alespoň telefonní
kontakt na Vás. Sdělte nám, prosím, případnou změnu důležitých údajů. Nepřítomnost
dítěte je potřeba omluvit nejpozději do 2 dnů (telefonicky, SMS, E-mailem, osobně).
Omluvení nepřítomnosti žáka předem (žádost o uvolnění) se píše na příslušný tiskopis
(viz např. webové stránky nebo zásobník na chodbě školy) a následně prosíme o zápis
(omluvení nepřítomnosti) do omluvného listu v žákovské knížce.

•

Různá oznámení, informace (např. o pořádaných akcích), méně závažné připomínky
k chování žáků nebo drobné pochvaly budou zaznamenány v NOTÝSKU - prosíme
o každodenní kontrolu a podpis nových záznamů, abychom věděli, že jste to viděli. ☺

•

Zadání domácích úkolů a čtení si budou děti zaznamenávat do ÚKOLNÍČKU
(prvňáčci nejprve s dopomocí učitelky, později si je budou zapisovat sami). Prosíme
o podepisování vypracovaných písemných úkolů.

•

Na potřeby a pomůcky (sešity aj.) vybíráme s vaším souhlasem příspěvek 350 Kč. Pokud
byste chtěli dobrovolně přispět, uvítali bychom také toaletní papír, tekuté mýdlo
nebo náhradní náplň, papírové kapesníčky (skládané v krabičce) a nově také papírové
skládané utěrky (do zásobníku). Předem děkujeme!

•

Budete-li po svém dítěti posílat do školy nějaké peníze, můžete je třeba zalepit do obálky
a do notýsku napsat vzkaz, že má dítě peníze u sebe, abychom si je od něj převzali.

•

STRAVOVÁNÍ: stravné se platí zpravidla převodem na účet č. 273082902/0300
do 20. dne měsíce nebo po telefonické domluvě (tel. 605 750 925) v hotovosti paní Malé.
Vyplňte, prosím, přihlášku ke stravování. Od 2. září mají všichni zajištěný oběd – pokud
ho nechcete, odhlaste si ho, prosím. Obědy si odhlašujete sami, do 12:30 hodin
předchozího dne (tel. 313 514 216). Cena za jeden oběd (v ZŠ) je 25 Kč.

•

Školní družina (ŠD): Provozní doba ŠD bude od pondělí do čtvrtka do 16:15 hod.,
v pátek do 15:30 hod. Vyplňte, prosím, zápisní lístek do ŠD včetně údajů, kdy a s kým
bude dítě odcházet domů. V jinou dobu můžeme dítě uvolnit pouze na základě písemné
omluvenky (viz přiložený tiskopis, který bude také volně k dispozici na chodbě před ŠD
a na webových stránkách školy). Na základě telefonického hovoru nemůžeme dítě
uvolnit! Prosíme o podpis provozního řádu školní družiny (ŠD). Měsíční poplatek za ŠD
je 100 Kč, platí se se stravným.

•

Lékařské potvrzení – je třeba zajistit u svého pediatra, pokud máte již neplatné
„potvrzení o zdravotní způsobilosti“. Toto potvrzení platí 2 roky. Ti, kterých se to týká,
budou od nás vyrozuměni.

•

Pokud to situace dovolí, budeme jezdit (i s MŠ) na PLAVÁNÍ ve II. pololetí školního
roku (od 21. 4. 2022 do 23. 6. 2022) do bazénu v Rakovníku. Podrobnější informace
dostanete později.

•

V prvním školním týdnu ještě nebude odpolední vyučování; podle rozvrhu hodin začneme
učit od pátku 3. 9. 2021. Školní družina (ŠD) bude v provozu od čtvrtka 2. 9. 2021.

•

Prázdniny v tomto školním roce budou v následujících termínech:
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Hlavní prázdniny

27. a 29. 10. 2021
23. 12. 2021 – 2. 1. 2022
(výuka od 3. 1. 2022)
4. 2. 2022
7. 2. – 13. 2. 2022
14. 4. 2022
1. 7. – 31. 8. 2022

Vám i Vašim dětem přejeme
úspěšný školní rok 2021/2022!

