Informace pro nadcházející období
1)Termíny pro nadcházející období
31.10.2016 Oslava Hallovenu
15.11.2016 od 17:00 hod. třídní schůzky
15.11.2016 hudební pořad pro 1.st. od 13:30 hod. a od 14:20 hod. 2. st.
17.11.2016 státní svátek
18.11.2016 ředitelské volno
24.11.2016 od 16:00 hod. informativní schůzka pro vycházející žáky

2) Oslava Hallowenu
Oslava Halloweenu se uskuteční v pondělí 31. října od 8:00 do 11:00 hod. Žáci mohou přijít do
školy v strašidelných maskách a kostýmech. Organizaci a program zajišťuje náš rodilý mluvčí
Anthony Dunn. Součástí je neodmyslitelné dlabání dýní (8-10 hod.) a soutěž o nejlepší masku,
která proběhne v tělocvičně školy ( 10-11 hod.). Zveme tímto všechny rodiče, budeme rádi
pokud se k našim oslavám připojíte.

3) Třídní schůzky
Třídní schůzky proběhnou dne 15.11.2016 od 17:00 hod., třídní učitelé předají informace ke škole,
výsledkům výchovy a vzdělávání.
- 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, 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

4) Informativní schůzka pro vycházející žáky
Informativní schůzka proběhne ve čtvrtek dne 24.11.2016 od 16:00 hod. Výchovná poradkyně
školy předá informace k přijímacímu řízení na střední školy, následně proběhne prezentace
středních škol. Setkání je určeno pro všechny vycházející žáky a jejich rodiče, dále pro zájemce
z řad žáků 8. třídy a jejich rodiče.

5) Stravovací systém
- změny ve stravovacích zvyklostech (odhlášení, přihlášení stravy, výběr stravy) je třeba provádět
vždy do 13.00 hod. předchozího dne
- stravování za příslušný měsíc je vždy k 5. dni následujícího měsíce uzavřeno a přehled o stravě
je následně zaslán na kontaktní email rodičů
- zasílání informaci o stavu účtu a přehledu vyúčtování za uplynulý měsíc si musí každý uživatel
nastavit pod svým přístupem do systému www.strava.cz - odkaz nastavení - je třeba zadat
email a zaškrtat požadované informace, které budou zasílány na tento email.

-odhlášení v případě nečekané změny zdravotního stavu dítěte lze stravu telefonicky odhlásit
ráno do 7:30 hod., pokud odhlášení neproběhne , lze si stravu vyzvednout ve školní kuchyni od
12:00 do 14:00 hod.
Platby
- platby inkasním způsobem probíhají vždy k 10. dni následujícího měsíce. Je třeba si stanovit
dostatečný limit pro provedení inkasa ( pokud odebírá žák svačiny doporučujeme limit 900,-Kč)
- platba převodem – platbu převodem , případně hotovostně na pokladnu školy je třeba provést
k 10. dni následujícího měsíce ve výši uvedené na vyúčtování,
- jiný způsob plateb – zálohově škola neakceptuje.

6) Přehled plateb škole
Každý žák obdrží k 31.10.2016 přehled požadovaných plateb – přeplatků či nedoplatků vůči
škole. Žádám všechny rodiče, aby věnovali tomuto přehledu pozornost a případné nesrovnalosti
jsme řešili individuálně.

7)Hudební pořad pro žáky
V rámci výuky hudební výchovy je pro naše žáky připraven hudební pořad spojený s ukázkou
hudebních nástrojů a hudebních žánrů. Hudební pořad je naplánován pro žáky 1.st. od 13:30
hod. a pro žáky 2.st. od 14:20 hod. , cena na žáka 40,-Kč.
S pozdravem,
Václav Řešátko

