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POMŮCKY
o aktovku
o přezůvky – ne pantofle
o cvičky – tenisky + oblečení na TV
o penál – 3 tužky č. 2 – vždy ořezané, gumu, ořezávátko s krytem
o obaly na sešity – A5 – 10ks, A4 – 5ks
o obal na notýsek
o dřevěné pastelky – klasické
o progressa
o nůžky s kulatou špičkou
o lepidlo na papír
o 2ks folie A4
o papírové kapesníčky
o zámeček na šatní skříňku s třemi klíčky
Informace o dalších důležitých pomůckách podají třídní učitelky na úvodních schůzkách.



DŮLEŽITÉ TERMÍNY
a) Výdej čipu
Čip je třeba si vyzvednout, i když se dítě nebude stravovat. Musí jej mít pro vstup do
budovy. Viz informace na webu školy v sekci jídelny!
b) Zahájení školního roku
1. 9. 2021 v 8:15
v učebnách v ulici Sokolské
budova bude otevřena v 7:55
rodiče mohou s dětmi do učeben
rozdělení do tříd je vyvěšeno na webových stránkách školy: www.2zsricany.cz
Žáci budou uvedeni pod svým ID číslem, které jim bylo přiděleno při zápisu.
Pokud rodič nezná ID číslo, bude mu informace podána v kanceláři školy: 323 602 217.
c) Zkrácená výuka v 1. školním týdnu
2. 9. až 7. 9. 2021 bude výuka ukončena v 9:55,

na výuku navazuje školní družina pro přihlášené žáky
d) Třídní schůzka
2. 9. 2021 od 17:00
v kmenové třídě Vašeho dítěte
e) Třídní schůzka školní družiny
2. 9. 2021 od 18:00
v jedné z učeben v Sokolské ulici
f) Učitelé
Mgr. Eva Porschová - 1.A
Mgr. Jana Váchová - 1.B
Mgr. Lenka Počtová - 1.C


PROVOZ ŠKOLY
a) Rozvrh vyučovacích hodin

1. hod
2. hod
3. hod
4. hod

8:15 – 9:00
9:10 – 9:55
10:15 – 11:00
11:10 – 11:55

5. hod
6. hod
7. hod
8. hod
9. hod

12:05 – 12:50
12:55 – 13:40
13:45 – 14:30
14:35 – 15:20
15:25 – 16:10

b) Vstup do budovy
Žák vstupuje do budovy pomocí osobního čipu.
Čip je vydáván proti složení zálohy 100,- Kč.
Přichází-li žák v průběhu dopoledne do školy (po návštěvě lékaře apod.), oznámí svůj příchod
prostřednictvím videotelefonu u hlavních dveří. Poté bude učitelem vpuštěn do budovy.
Rodičům je vstup do prostor užívaných školou zakázán. Rodič vstupuje do budovy pouze na
základě vyžádání si vstupu prostřednictvím videotelefonu, a to po dohodě s učitelem.
c) Prostory užívané školou – přízemí budovy
3 učebny se standardním vybavením
Šatny s uzamykatelnými skříňkami.
Každý žák má svou osobní skříňku.
Skříňka se zamyká pomocí malého visacího zámku. Zámek opatří rodič. 3 Klíčky (1 má žák u
sebe, 1 je ve třídě, 1 je doma)
d) Prostory společné – užívané více školami – 1. patro budovy
Školní jídelna se nachází v 1. patře školy.
Jídelnu využívají společně 1. základní škola Masarykovo náměstí Říčany, 2. základní škola
Bezručova Říčany, 4. základní škola Nerudova Říčany.
e) Vybavení učeben
Učebny jsou vybavené standardním, IT technikou. V každé třídě je videotelefon. Učebny jsou
přizpůsobené i pro školní družinu.
f) Výuka tělesné výchovy
K výuce tělesné výchovy bude škola využívat nově zrekonstruovanou sportovní halu
v Říčanech. Při příznivém počasí pak bude využívat blízké sokolské hřiště.


ŠKOLNÍ DRUŽINA
a) Provozní doba školní družiny

Ranní družina (před zahájením výuky)
6:30 – 8:05
Přijímání do ranní školní družiny – do 7:30.
Odpolední družina (po skončení výuky)
- navazuje na konec vyučování – 11:55, nebo 12:50
- děti společně odchází do školní jídelny, kde se stravují pod dohledem vychovatelky
- ukončení provozu je v 17:30.
b) Vyzvedávání u ŠD
- do 13:30
- od 15:00 do 17:30
c) Program školní družiny
Činnost školní družiny se řídí vlastním vzdělávacím programem.
Ten naleznete na webu školy: https://www.2zsricany.cz/skolni-druzina/
Upozorňujeme rodiče, že v době od 13:30 do 15:00 se děti s vychovatelkami věnují svému
programu a není tedy možné v tuto dobu si děti vyzvednout.
d) Úplata za docházku do školní družiny
Docházka do školní družiny je zpoplatněna. Poplatek činí 250,- Kč za každý započatý měsíc. Pokud
dítě v daném měsíci navštívilo ŠD pouze několikrát – stále platí 250,- Kč. Pokud za celý měsíc dítě do
ŠD nedocházelo (z důvodu nemoci) budou přeplatky vráceny na účet rodičů do konce července
daného školního roku.
Platba za ŠD:
- na účet školy převodem
- platbu lze uskutečnit předem na celý rok (2500,-), nebo pololetně (1250,-)
- rodič obdrží na začátku školního roku od vychovatelek variabilní symbol a číslo účtu



STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
Provozovatel – Catteringová firma ARTER – viz: http://www.arter-stravovaniricany.cz/

 platby přes účet, případně hotově v kanceláři školní jídelny (Kancelář u Říčanského
lesa, ÚT – ČT 8:00 – 10:00 hod.)
 objednání obědů – přes terminál ve školní jídelně nebo přes internet:
https://www.2zsricany.cz/jidelny/



ŠVP
Školní vzdělávací program pro školní rok 2021/2022 bude vyvěšen 30. 8. 2021
na webu školy: https://www.2zsricany.cz/dokumenty-skoly/- dokumenty školy.
Mgr. Bc. Jan Šindelář
ředitel školy

