
1 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 10, Hornoměcholupská 873, 102 00 
škola zaměřená na výuku cizích jazyků, využívání digitálních technologií a zdravý životní styl 

telefon: 274 862 639, 2748 624 88, 274 862 345, fax:274 016 553, http://www.hornomep.cz/ 

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků 

Vážení rodiče, 

určitě všichni chceme Vašemu dítěti usnadnit příchod do školy. Proto si Vám dovolujeme 
doporučit: 

- zvykejte dítě na to, aby dokončilo započatou práci 

- vyžadujte na dítěti správnou výslovnost; má-li problémy, obraťte se na lékaře, který 
doporučí logopedické vyšetření 

- veďte dítě k tomu, aby klidně a pozorně poslouchalo předčítání pohádky (asi 15 
minut), aby se nerozptylovalo 

- navykněte dítě, aby pravidelně plnilo drobné úkoly v domácnosti a udržovalo 
pořádek ve svých věcech 

- naučte dítě pozdravit, poprosit a poděkovat 

- rozmlouvejte se svým dítětem, odpovídejte na jeho dotazy, veďte ho k tomu, aby si 
všímalo při procházkách věcí kolem sebe a umělo vyprávět 

- posílejte dítě včas spát 

- kontrolujte plnění úkolů, učte dítě reagovat na pokyny 

- učte dítě základním hygienickým návykům, samostatnosti v oblékání, obouvání, 
správnému stolování 

- uvažujte o budoucí zájmové činnosti dítěte 

- neučte dítě číst, psát a počítat, pokud samo neprojeví zájem 

- připravte dítěti pracovní koutek 

- před začátkem školního roku projděte s dítětem cestu do školy, používejte podchod 

- důležité poznatky o dítěti sdělte svému třídnímu učiteli                                                                                                                                                                  

Informace o provozu školní družiny 

- provoz v ranních hodinách je 6.30 - 7.45 hodin., žáci přicházejí do družiny nejpozději 
do 7.30 hodin. Pro žáky, kterým začíná výuka v 8.55 hodin, je prodloužen provoz 
školní družiny v ranních hodinách do 8.45 hodin 

- odpolední provoz školní družiny je do 18,00 hodin 

- děti mají každý den možnost si podle svého zájmu vybrat ze škály různých 
zájmových aktivit, které probíhají v kroužcích - dílnách. Mezi ně patří stolní hry, 
práce s knihou, hudebně dramatický a pohybový kroužek, hra na hudební nástroj, 
přírodovědný kroužek apod. 

- koordinace činnosti školní družiny se školou je zabezpečena tak, aby dětem byla 
umožněna účast na dalších odpoledních zájmových aktivitách 

- při přihlášení dítěte do školní družiny zákonní zástupci sdělí vychovatelce rozsah 
docházky a způsob ochodu dítěte 

- odhlášení dítěte ze školní družiny se provádí písemně 

- zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby si vyzvedávají žáky z družiny před 
14.00 hodin, potom od 15.00 hodin. Po včasné dohodě s příslušnou vychovatelkou je 
možné si vyzvednout ve výjimečných případech žáka i dříve 
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- zákonní zástupci se finančně podílejí na částečné úhradě neinvestičních nákladů na 
provoz družiny ve výši 400,- Kč za jeden měsíc. Tato platba se provádí do 25. dne 
předcházejícího měsíce. Příspěvek se platí bankovním převodem nebo poštovní 
poukázkou na dohodnuté období, zpravidla pololetně. Poštovní poukázku lze 
vyzvednout přímo na poště.  Za dobu nepřítomnosti dítěte ve družině (pokud není 
nepřítomnost celý kalendářní měsíc) se příspěvek nevrací 

- omluvy nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo způsob 
odchodu sdělí vždy rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka příslušné vychovatelce 
písemně 

- při odchodu žáka z družiny vyčkají rodiče jeho příchodu ve vestibulu budovy - vedle 
vrátnice. K vyzvedávání dětí je na škole používán systém BELLhop, který je vyvinutý 
přímo pro školní družiny. Systém je založen na identifikačních čipech - čipových 
kartách. 

Informace školní jídelny 

- přihlášku ke stravování si nový strávník vyzvedne v kanceláři a odevzdá nejpozději 
24 hodin před dnem, kdy se začíná stravovat.  

- cena oběda je 28.00 Kč (1. - 4. ročník) a 30.00 Kč (5. - 8. resp. 9. ročník). Ve školním 
roce, kdy strávník dosáhne věku 15 let, je přeřazen do vyšší věkové skupiny (cena 
obědu je 32.00 Kč) 

- strávníci si mohou vybírat ze dvou druhů jídel vždy na následující týden. 
Objednávání obědů je možné i prostřednictvím internetu 

- platba stravného se provádí inkasem ze sporožirových účtů, trvalým příkazem 
z ostatních běžných účtů, v odůvodněných případech poštovní poukázkou, kterou je 
možné vyzvednout přímo na poště. Doklad o zaplacení stravného (ústřižek nebo 
kopii ústřižku od poštovní poukázky) je nutné odevzdat do konce předcházejícího 
měsíce. 

- výdej obědů je od 11.25 do 14.00 hodin  

- žáci používají k odběru stravy stravovací čipy. Tento čip mají po celou dobu 
docházky do školní jídelny  

- v případě, že dítě čip zapomene, odebere si oběd v době mimo stravovací špičky  

- v případě, že strávník čip ztratí, bude mu po složení nové zálohy vydán čip nový. 
Ztrátu musí okamžitě po zjištění nahlásit, aby byl výdej obědů na ztracený čip 
zablokován  

- na vyžádání lze mít k nahlédnutí přehled, zda strávník objednanou stravu skutečně 
odebírá  

- obědy je možné odhlásit nejpozději do 8.00 hodin téhož dne osobně v kanceláři školní 
jídelny nebo telefonicky na telefonních číslech školy a školní jídelny. Odhlášení obědů 
lze také prostřednictvím internetu. Při odhlášení obědů je možné první den si odnést 
oběd ve vlastních nádobách. Tímto způsobem budou obědy vydávány od 11.25 do 
11.40 hodin. Z hygienických důvodů nelze oběd do vlastních nádob vydávat v jinou 
dobu. Hromadné odhlášky (výlety, exkurze apod.) je nutné zabezpečit týden předem 
prostřednictvím třídního učitele  

- prázdniny se automaticky do stravného nezapočítávají, není je tedy nutno 
odhlašovat, při placení obědů jsou odhlášené obědy z nové platby odečítány 

- připomínky, náměty a dotazy k zajištění stravování žáků lze předkládat vedoucí 
školní jídelny nebo vedení školy 

           

Těšíme se na práci s Vašimi dětmi a na spolupráci s Vámi.  


