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Důležité informace k organizaci začátku školního roku 2016 / 2017
Z důvodu REKONSTRUKCE střešního pláště, odvlhčení obvodových zdí
i některých vnitřních prostor školy a po dohodě se zřizovatelem školy je organizace začátku
školního roku následující:


1. a 2. září 2016 je ředitelské volno žáků



Školní družina je otevřena pro žáky ve dnech 1. a 2. září 2016 od 8:00 hodin do
16:30 hodin – přihláška pro tyto dva dny viz. níže



Přihlašování do ŠD - písemné přihlášky na tyto dva dny přijímáme do 30. srpna 2016
na adrese reditelna@zsondrejov.cz , nebo lze přihlášku vhodit do schránky u hlavního
vchodu



Předání dítěte do ŠD v ulici Průběžná ( budova zdravotního střediska), převzetí dítěte
ze ŠD tamtéž v domluvený čas(viz. přihláška).



Běžný provoz ŠD začíná 5. září 2016



Zahájení školního roku 2016 / 2017 bude dne 5. září 2016 v sále SKC Ondřejov.



Školní kuchyně začíná vařit obědy od 5. září 2016 - přihlašovat se lze již od 30. 8.
2016 na emailové adrese skolnijidelna@zsondrejov.cz, nebo přímo osobně
v kanceláři vedoucí školní kuchyně Ivany Bůzkové.



Potvrzování průkazek - od 29. srpna 2016 vždy mezi 9:00 - 12:00 hodinou v
kanceláři hospodářky Jaroslavy Duškové.

Děkujeme za pochopení.
Mgr. Miroslav Rovenský
ředitel školy
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Přihláška do školní družiny v období 1. 9. - 2. 9. 2016
Přihlašuji svého syna/ svou dceru .........................................................................................,
žáka/žákyni .........třídy ZŠ Ondřejov do ŠD na den/dny.......................................................
od ......................do ...........................hodin.
Syna/dceru si vyzvedne v uvedený čas pan/paní......................................................................
Syn/ dcera odejde v uvedený čas z družiny sám/sama , od uvedého času za něj/ni přebírám
plnou odpovědnost.
Beru na vědomí, že není zajištěn teplý oběd , dítě dostane pití a větší svačinu z domova.
Další vybavení: sportovní obuv, pohodlné oblečení dle aktuálního počasí, přezůvky a
náhradní tepláky nebo kraťasy.

V ............................., dne ...................2016

......................................................
podpis zák. zástupce

