Den otevřených dveří
sobota 15. 12. 2018
Vážení rodiče, dovolte mi, abych vás všechny pozval na den otevřených dveří
s ukázkou výuky. Budu velmi rád, když si uděláte čas a půjdete se podívat se svým
školákem na výuku. Výuka začíná v 9.00 hod. Během dopoledne můžete navštívit
jakoukoliv hodinu jakéhokoliv vyučujícího. V 10.00 vystoupí v hale školy náš
pěvecký sbor a celé dopoledne zde bude pro vás připraveno občerstvení v naší
kavárně. Výuka bude v režii třídních učitelů nebo pověřených učitelů, kteří si pro
děti a pro Vás připravili ukázku výuky, různé metody výuky nebo jiné zajímavé
činnosti. Konec předpokládáme po 11. hodině. Tento den máte i jedinečnou
možnost oběda ve školní jídelně. Neváhejte a objednejte si oběd u paní Radošové,
vedoucí školní jídelny, a to do 12. 12. 2018.
PROČ V SOBOTU? Sobotní termín jsme volili již tradičně proto, abyste se mohli
všichni této akce zúčastnit. Pro děti platí stejný režim jako normální školní den
(včetně řádných omluvenek, atd.). Tento den bude dětem i zaměstnancům
kompenzován Ředitelským volnem v pátek 21. 12. 2018.
Den otevřených dveří mohou využít rodiče s dětmi, kteří se k nám chystají
např. do budoucí 6. třídy nebo 1. třídy.

Program:
VÝUKA
Od 9.00 do 11 až 11.40 hod
Rodiče mohou v průběhu dopoledne navštívit jakoukoliv hodinu.
POZOR! Ve škole nezvoní, takže se musíte orientovat sami.
PŘESTÁVKY
Přestávky budou podle pokynu vyučujícího nebo dle normálního rozvrhu. Po celou
dobu výuky i přestávek bude pro rodiče připraveno občerstvení v hale školy (káva,
čaj, zákusek). Občerstvení zajišťují zaměstnanci školy ve spolupráci se školní
jídelnou.
OBĚD
Od 11. 00 bude vydáván oběd. Na oběd budou odcházet žáci podle pokynu
vyučujících po 11. hodině. Bylo by dobré, aby nešli všichni ve stejný čas.
PROSTOR PRO DISKUSI A PROHLÍDKU ŠKOLY
Během dopoledne máte možnost diskutovat s vyučujícími a s vedením školy
o všem, co vás zajímá a dále si můžete prohlédnout prostory celé školy
v doprovodu ředitele školy.
Věřím, že si uděláte čas a přijdete se podívat.
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