Základná škola, B e z r u č o v a 66, Trenčín
Informácie pre rodičov prvákov:

Milí rodičia (zákonní zástupcovia),
aby sa Vašim deťom v škole darilo plniť úlohy a povinnosti, ktoré ich čakajú (dúfame,
že sa na ne tešia), prosíme Vás, aby ste im pripravili nasledovné školské potreby:
•
•

•
•
•

úbor na telesnú a športovú výchovu: tepláková súprava, bavlnené tričko,
bavlnené ponožky, tenisky s bielou podrážkou alebo cvičky zabalené
v textilnom vrecku a podpísané
pomôcky na výtvarnú výchovu: vodové farby, voskovky, plochý štetec č. 12,
2 okrúhle štetce, tyčinkové lepidlo, nožnice so zaoblenými koncami, farebné
papiere, miska na vodu, handrička, plastový obrus, zásteru alebo staré tričko,
všetko zabalené v podpísanom kufríku
pastelky, najlepšie trojhranné 12 farieb, 3 ceruzky HB, guma, strúhadlo na
ceruzky s krytom, zabalené v peračníku a podpísané
podpísané prezuvky
vyučovanie anglického jazyka v našej škole začína už od 1.ročníka, preto
bude potrebné začiatkom septembra zaplatiť objednané učebnice a pracovné
zošity

Škola v spolupráci s Radou rodičov zabezpečí pre prváčikov niektoré základné
pomôcky, ktoré budú potrebovať v priebehu školského roka. Konkrétny zoznam
pomôcok poskytovaných školou bude zverejnený na webovej stránke školy
v auguste.
Prvý školský deň je pondelok – 4. septembra 2017 – začíname o 8,00 hod,
predpokladaný záver prvého dňa je o 9,30 hod. Obedy v školskej jedálni sa vydávajú
v tento deň od 9. 30 hod.
Školský klub detí je pre deti otvorený počas školského vyučovania:
•
•

ranný školský klub (v budove ŠKD a jedálne) od 6,15 – 7,40 hod
popoludňajší školský klub
od 10,45 – 17,00 hod

V prípade nejasností alebo získania informácií nás prosím kontaktujte.
•
•
•

škola, ŠKD – tajomníčka školy Bc. Sollárová: 032 65 214 72
školská jedáleň – vedúca Mgr. Compeľová: 032 65 217 71
e-mail: www.zsbezrucatn@centrum.sk alebo sestka@zsbezrucatn.edu.sk

Blahoželáme Vášmu dieťaťu i Vám k dnešnému významnému dňu. Zároveň Vám
ďakujeme, že ste prišli zapísať dieťa na našu školu a tešíme sa na spoluprácu
s Vami.
Zamestnanci ZŠ Bezručova, Trenčín

