Drazí rodičové, milí šesťáci,

zdravíme vás poprvé v novém školním roce. Doufáme, že jste si prázdniny užili, odpočinuli si a nabrali
dostatek sil na společné setkávání v 6. ročníku, které, jak pevně doufáme, bude probíhat ponejvíce v
„běžném“ režimu.
Rádi bychom vám touto formou sdělili několik úvodních organizačních informací, více se pak dozvíte
na třídní schůzce, která se uskuteční již tento čtvrtek (3. 9.) od 18:30 v aule školy a bude pro všechny
tři třídy společná.
S dětmi se letos poprvé uvidíme v úterý 1. 9., a to od 8.00 do 8:20. Zhruba půl hodiny strávíme
v kmenových učebnách (6. A v uč. 14, 6. B v uč. 15 a 6. C v uč. 13).
Ve středu je výuka od 8.30 do 12:40, celý den žáci stráví se svými třídními, budeme řešit provozní a
organizační záležitosti. Děti budou vracet učebnice z loňského šk. roku, obdrží větší množství papírů
s důležitými informacemi (rozvrh hodin, seznam volitelných předmětů atd.), proto je vybavte na
tento den nějakými deskami a obsah těchto desek následně doma prohlédněte, někde bude třeba
vašeho podpisu… Kromě desek se dětem budou hodit psací potřeby (případně i pastelky/fixy) a
nějaký poznámkový blok.
Ve čtvrtek probíhá výuka prvních dvou hodin podle standardního rozvrhu, třetí a čtvrtou stráví děti
opět s třídními učiteli (dořešení organizačních záležitostí), pátou opět podle rozvrhu. Tento čtvrtek
ještě není odpolední vyučování, výuka tedy končí opět ve 12:40! Děti budou do konce týdne
potřebovat především vybavený penál a nějaký poznámkový blok, od následujícího týdne už by pak
měly mít na jednotlivé předměty vše podle seznamu pomůcek.
Ve čtvrtek 3. 9. se v 18.30 setkáme v aule školy na společné třídní schůzce. Dozvíte se aktuální
informace o tom, co vaše děti čeká v tomto školním roce. Budeme také potřebovat několik vašich
podpisů (souhlasy, potvrzení atd.) a velmi nám usnadníte práci, pokud toto vše nebudeme muset
shánět dodatečně. Budeme rovněž rádi, pokud se budete moci alespoň na chvíli zdržet i po třídní
schůzce, od 20.15 hodin je nedaleko školy zarezervováno místo k neformálnímu posezení, tentokrát
v restauraci Klempírna.
V pátek probíhá celý den výuka dle rozvrhu (s sebou by děti měly mít vybavený penál a poznámkový
blok), šestou vyuč. hodinu pak se svými bývalými třídními budou pracovat s portfoliem z prvního
stupně. Výuka končí v 13:35. Tento den je zároveň termínem, do kdy mají vaše děti odevzdat
vyplněnou a podepsanou volbu volitelného předmětu.

Tolik zatím od nás a těšíme se brzy na viděnou se všemi,
vaši třídní učitelé Jana, Míša a Jan.

