
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA – SLIVENEC 

Ke Smíchovu 16 

154 00 Praha – Slivenec 

 

Tel/fax: 251816594                     IČO: 70108391               e-mail:  zs.slivenec@seznam.cz 

Tel: 251812391                            DIČ: CZ 70108391                                     154 00 Praha – Slivenec 

Tahák 
pro rodiče prvňáčka aneb – co nyní a co potom, když jdu s dítětem poprvé do školy 

 
1. 9. 2021 – První školní den  

 

PROSÍME VŠECHNY RODIČE, PRARODIČE, ABY VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH ŠKOLY 
NOSILI PO CELOU DOBU OCHRANU DÝCHACÍCH CEST. 

Kdy Co Kde 

8:00 sraz všech dětí a rodičů – uvítání za historickou budovou před podiem 

8:15 
odchod se svojí paní učitelkou třídní do tříd 

uvítací hodina pro prvňáčky 

v historické budově 

kmenové třídy 1.A a 1.B 

8:50 přechod na slavnostní imatrikulaci za historickou budovou před podiem 

9:00 

slavnostní imatrikulace 

v případě nepříznivého počasí proběhne slavnostní 
imatrikulace v tělocvičně historické budovy 

školní zahrada/tělocvična 

9:45  
třídní schůzka 

(hlídání dětí zajištěno) 
kmenové třídy 1.A a 1.B 

7:30 – 11:00 

 

10:00 – 12:00 

odevzdávání přihlášek do školní družiny  

(možné již od 7:30 hod, během tříd. schůzky) 

odevzdání přihlášek na obědy, převzetí čipu 

školní jídelna 

 

kancelář vedoucí školní jídelny 
 

Zápisní lístek do ŠD ke stažení na webu školy nebo ho obdržíte na třídní schůzce první den školy v kmenových třídách 
a odevzdáte během zápisu ve školní jídelně. Není nutné vyplňovat časy odchodů dětí. 
Přihlášky na obědy ke stažení na webu školy nebo je dostanete v kanceláři vedoucí ŠJ poslední týden v srpnu nebo na 
třídní schůzce první den školy. Vyplněné je odevzdejte až v kanceláři vedoucí ŠJ, kvůli čipu potřebuje být u PC. Při 
převzetí čipu škola požaduje složit kauci 100Kč za čip. 

 
První školní týden 
Den  Počet vyučovacích hodin       Konec vyučování  
1. 9. 2020 dle rozpisu výše 

DNE 2. 9. RT - PCR TESTOVÁNÍ  
ŽÁKŮ 1. TŘÍD 

2. 9. 2020 2 9:40 

3. 9. 2020 2 9:40 

 
 

Druhý školní týden 
Den Počet vyučovacích hodin      Konec vyučování 
6. 9. 2020 4 11:45 

7. 9. 2020 4 11:45 

8. 9. 2020 4 11:45 

9. 9. 2020 4 11:45 

10. 9. 2020 4 11:45 

 
 

Třetí školní týden  
Vyučování dle platného rozvrhu 
 

mailto:zs.slivenec@seznam.cz

