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SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ S VEDENÍM ŠKOLY 

 

ÚVOD 

Úvodní slovo, uvítání rodičů a představení pedagogického sboru pronesla paní zástupkyně ředitele pro 

druhý stupeň Mgr. Eva Kulichová. Představila školu a všechny zúčastněné - zástupkyni pro 1. stupeň Mgr. 

Jarmilu Rambouskovou, stávající a nové pedagogy pro první třídu a vedoucí školní družiny. Celkem bylo 

přijato k základnímu vzdělání na Základní školu Praha - Kbely 145 uchazečů. Z toho 16 žákům byl 

povolen odklad povinné školní docházky, 12 žáků nastoupí do přípravného ročníku, 7 žáků přešlo na 

jinou základní školu, 29 žáků se přihlásilo do třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka, 35 dětí se 

přihlásilo do programu Začít spolu a 55 dětí do běžných tříd.  Celkový finální počet dětí, které nastoupí 

do 1. tříd na naši školu je 119. Zahájení školního roku bude probíhat v úterý 1. září 2020 v tělocvičně 

v ZŠ. V 9:00 hod převezmou vychovatelky děti do školní družiny a rodiče se zúčastní třídní schůzky ve 

třídách svých dětí s třídními učitelkami.   

 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 

O provozu školní družiny informovala rodiče vedoucí školní družiny Věra Pekárková. Školní družina 

kopíruje provoz školky. Veškeré podrobné informace o družině dostanou rodiče první školní den a při 

samotném zápisu. Zájemci o družinu si mohou předem vytisknout přihlášku na webu školu v záložce 

Družina, kroužky, spolky / Dokumenty školní družiny, uspíší se tak administrativa při osobním odevzdání 

přihlášky dne 1. 9. 2020 od 10:00 do 12:00 na recepci nové budovy ZŠ (vchod vedle sportovní haly). 

Družině pro první třídy je vyhrazena samostatná budova, vchod z Železnobrodské ulice.  

 

PROVOZ DRUŽINY 

ranní družina  0630 - 0800   budova školní družiny [příchod do 0730 h.] 

odpolední družina 1140 - 1700   vyzvedávání doporučujeme cca v 1500 h. z důvodu  

probíhajících aktivit [malování, tvoření..] 

 

Po vyučování přebírají děti vychovatelky, jdou s dětmi na oběd a poté přechází do budovy ŠD se všemi 

věcmi. Z tohoto důvodu doporučujeme mít dvoje přezutí, jedny do školy, druhé do družiny. Družina 

bude nabízet i zájmové kroužky – keramika, šikovné ručičky, sportovní kroužek. Zápisy do kroužků bude 

probíhat v půlce září, kroužky začínají od října.  

 

Měsíční poplatek za družinu činí 350 za měsíc, platba bude probíhat ve dvou splátkách, vždy v pololetí. 

 

Školní jídelna 

Do školní jídelny je nutné se přihlásit, přihlášky jsou k dispozici na webu školy. Přihlášky se zasílají na 

emailovou adresu jidelna@skola-kbely.cz.  Od 25. 8. 2020 bude přihlášky zpracovávat vedoucí jídelny, 

paní Lenka Vlčková, MBA. Každý žák musí mít k odběru obědu svůj čip. Čipy bude možné vyzvedávat 

v kanceláři vedoucí jídelny (stará budova ZŠ) ve dnech 30. 8. 2020 (neděle) – 31. 8. 2020 od 8:00 hodin – 
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16:30 hodin a dalších. Platba za čip je 121,-Kč v hotovosti. Cena oběda pro žáky do 10 let je 25 Kč za 

jeden oběd. Platí se záloha ve výši 525,- Kč a musí být uhrazena do konce měsíce. Každý žák získá 

variabilní symbol, který se bude vázat k platbám za stravování.  K přihlášení, odhlášení a výběru oběda 

slouží webová stránka e-jidelnicek.cz, kde si rodiče vytvoří účet strávníka. Bude výběr ze dvou jídel. 

Automaticky je nastavený oběd č. 1, nikdy se nestane, že by žák oběd nedostal v případě zapomenutí 

výběru jídla. Objednání obědů na další dny je možné od 13:00 hod předcházejícího dne. Oběd, který 

nebude včas odhlášen, bude účtován. Čip je platný do konce školní docházky.  

 

Sportovní hala 

ZŠ využije sportovního areálu a nabídne ve všech třídách školy tři hodiny tělesné výchovy týdně. Do 

sportovní haly budou žáci procházet tzv. suchou nohou, spojnicí mezi budovou školy a sportovní halou.  

 

Výuka v prvních ročníkách 

Začátek výuky je v 8:00 hodin. Doporučujeme včasný příchod do školy, aby se žák stihl s dostatečnou 

časovou rezervou připravit na výuku. Celková doba týdenní výuky je 21hodin.  

 

Čtyři dny v týdnu bude konec vyučování v 11:40 hodin. Jeden den v týdnu bude konec vyučování v 12:35 

hodin. 

 

Začít spolu 

Je předpoklad u tříd Začít spolu, že třídní učitelky povedou žáky od prvního ročníku až do pátého ročníku. 

Třídní učitelkou 1. C bude Mgr. Tereza Olšinová, ve třídě 1. D Mgr. Lucie Kalčíková. 

 

Přímo na schůzce měli rodiče možnost přihlásit své dítě do těchto  tříd s programem Začít spolu, třídy 

tak byly naplněny do počtu 23 žáků a žákyň. 

 

Metoda CLIL 

Do třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka se celkem přihlásilo 29 dětí. Jelikož třída může být 

složena maximálně z 24 dětí, došlo přímo na místě schůzky k losování pěti dětí, které se do třídy Clil 

z kapacitních důvodů zařazeny nebudou. Výuka bude probíhat stejně jako v běžných třídách s rozdílem 

navýšení o jednu hodinu angličtiny týdně.  

 

Třídní učitelkou v této třídě je Mgr. Elena Havlíčková. 

 

Třídy 1. A a 1. B 

Třídní učitelkou ve třídě 1. A bude Mgr. Kateřina Bundilová, ve třídě 1. B Mgr. Jana Kunešová.  

Ve všech prvních třídách (1. A – 1. E) se plánuje velká mezitřídní spolupráce, projektová výuka apod. 

Všechny učitelky budou při výuce využívat stejné učebnice a pracovní sešity, kromě matematiky, která 

se liší ve třídách s programem Začít spolu (tzv. Hejného matematika).  
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Ostatní: 

První školní den nemusí děti přijít s aktovkou ani s přezůvkami, proběhne slavnostní zahájení pro všechny 

prvňáčky v tělocvičně školy, děti potom přejdou do svých tříd, kde se svými třídními učitelkami pobudou 

přibližně do 9 hodin. 

 

Děti dostanou dárkový balíček s výtvarnými pomůcky od zřizovatele a MHMP. 

 

Doporučujeme předem školní pomůcky nekupovat, o nákupu první den předá informace třídní učitelka 

v jednotlivých třídách 

 

První školní týden probíhá adaptace dítěte a vyučovací hodiny se budou přidávat postupně. 
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