Informace pro nadcházející období
1) Stravování
- stravovací systém: www.strava.cz v případě problémů s přihlášením do systému nás kontaktujte
na info@skolarevnicov.cz nebo na tel. číslech 739 593 191, 606 765 691
- vyúčtování stravného – každou středu bude vždy od 9:00 – 14:00 na škole k dispozici účetní,
bude řešit případné dotazy s vyúčtováním stravování – kontaktní email: info@skolarevnicov.cz
- zavedení třetího chodu – v současné době je zaveden třetí chod ve dnech úterý a čtvrtek, dle
zájmu bude rozšířen i na další dny v týdnu,
-svačiny – vzhledem k provozu školy lze si objednávat dopolední i odpolední svačiny, odpolední
svačiny budou vydávány prostřednictvím školní družiny,

2) Zájmové kroužky
V letošním školním roce otevíráme celkem 17 zájmových kroužků, nově od září nabízíme kroužek
míčových her – viz. příloha. Přihlášky na zájmové kroužky lze předat (pokud jste již tak neučinili)
nejpozději do 16.9. prostřednictvím třídních učitelů nebo školní družiny.

3) Rozšíření autobusové dopravy
Pro informaci sděluji, že vzhledem k odpoledním aktivitám – zájmovým kroužkům na naší škole
byla zavedena autobusová doprava Řevničov – Kozojedy, autobusové spojení č. 22003817,
autobus odjíždí z Řevničova denně v 16:30 hod.

4) Škola v přírodě - týká se pouze 1. až 5. třídy ZŠ
Škola v přírodě proběhne ve dnech 19.9.- 23.9.2016 v rekreačním zařízení autokempu Jordán
Opárno. Bližší informace k odjezdu a organizaci předají třídní učitelé. Cena ŠVP činí 1500,- Kč,
platbu lze provádět hotově na pokladnu školy nebo bezhotovostně na účet školy č.:
4210513339/0800 pod variabilním symbolem svého dítěte.

5) Výuka anglického jazyka
Od nového školního roku je na škole zajištěna výuka anglického jazyka rodilým mluvčím a
českou paní učitelkou. Z tohoto důvodu je již od třetí třídy výuka dělena na dvě skupiny,
s maximálním počtem počtem 12 žáků ve skupině. U žáků 1. a 2. třídy není provedeno dělení,
výuka je koncipována jako anglická konverzace.

S pozdravem,
V. Řešátko

