V Praze, 6. července 2018

Zahájení školního roku v základní škole
(1.-5.ročník, tj. CP, CE1, CE2, CM1, CM2)
Vážení rodiče,
školní rok v základní škole začne v pondělí 3. září 2018.
V 8.30 hodin (vchod na školní dvůr bude otevřen od 8.20 hodin) přivítáme na školním dvoře základní školy
rodiče a žáky tříd CE1, CE2, CM1, CM2 (tj. 2., 3., 4., 5. třída). Na školním dvoře budou vyvěšeny seznamy
žáků základní školy podle tříd.
V 9.00 hodin přivítáme na školním dvoře základní školy rodiče a žáky tříd CP (1.třída), tj. po uvítání vyšších
ročníků.
V tento den skončí vyučování všem v 15.00 hodin. Hodiny českého jazyka pro rodilé mluvčí (tzv. TLM) v
pondělí od 15.00 do 16.00 hodin ve třídách CE1, CE2, CM1, CM2 začnou až následující pondělí – 10.9.
První den školy bude školní jídelna fungovat pro žáky mateřské a základní školy.
Žáci základní školy dostanou sešity a učebnice ve škole. Seznam požadovaných pomůcek podle ročníků je k
dispozici na internetových stránkách školy. Věnujte seznamům pozornost, aby byla školní aktovka
připravena na zahájení školního roku.
http://www.lfp.cz/IMG/pdf/listes_de_materiel_pour_la_classe_elementaire_18-19.pdf

Rozpis rodičovských třídních schůzek podle ročníků:
CP

pondělí 10.9.

17h

CE1

úterý 11.9.

17h

CE2

čtvrtek 13.9.

17h

CM1

pondělí 17.9.

17h

CM2

úterý 18.9.

17h

Účast na třídních schůzkách je povinná.

Školní jídelna: Informace o jejím fungování, zápisu a cenách obědů ve školním roce 2018/2019 obdržíte
v samostatmém e-mailu, který Vám školní jídelna (společnost Zátiší) zašle na konci měsíce srpna. Školní
jídelna bude fungovat od pondělí 3.9.2018 pro žáky základní a mateřské školy.

Sportovní a kulturní klub (CSC) bude od pondělí 3.9. do čtvrtka 27.9. provozovat pouze omezený počet
mimoškolních kroužků. Zápis do těchto zářijových kroužků bude otevřený na webové stránce Klubu
www.lfp-csc.cz od pátku 31. srpna od 19 hodin.
Od pondělí 1. října až do konce školního roku Vám Klub nabídne výběr ze 40 aktivit pro děti od 3 do 16 let.
V úterý 18.9. v 18 hodin organizuje Klub Fórum, na které jste srdečně zváni, abyste se seznámili
s vedoucími jednotlivých kroužků a mohli co nejlépe vybrat kroužek pro své dítě. Zápis na kroužky, které
začínají v říjnu, bude na webových stránkách Klubu otevřený od čtvrtka 20.9.
Více informací o kroužcích a o zápisu naleznete na webových stránkách Klubu: www.lfp-csc.cz

V případě dalších dotazů jsme Vám k dispozici a děkujeme Vám za spolupráci.
Ředitel základní a mateřské školy – Jean-François Gallais

Užitečné internetové odkazy :
 Prezentace základní a mateřské školy a základní organizace:
http://www.lfp.cz/spip.php?article1678
 Kalendář školních prázdnin: http://www.lfp.cz/spip.php?rubrique144
 Vyučovací doba v základní a mateřské škole : http://www.lfp.cz/spip.php?article1779
 Výukové programy (anglický překlad) : http://www.lfp.cz/spip.php?rubrique215
 Internetové jazykové materiály k využití např. prázdninách :
http://www.lfp.cz/spip.php?rubrique491

