
 

 

Základní škola a mateřská škola Stará Ves, okres Přerov,  

příspěvková organizace 

Stará Ves 49, 750 02 Přerov 

 
 

Vážení rodiče, milé děti, srdečně Vás zveme na 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 

 které se uskuteční v pondělí 2. září 2019 v 8. hodin na dvoře školy. 

Budou se na Vás  těšit paní učitelky a paní asistentky: 

Mgr. Ivana Opletalová 

Bc. Lenka Veselá 

1. ročník 

Mgr. Ludmila Nevřalová, 

Bc. Lenka Veselá 

Pavlína Uhlířová 

2. a 3. ročník  

Mgr. Kateřina Vansová, 

Bc. Lenka Veselá 

Kristýna Juřicová 

4. a 5. ročník 

Michaela Doležalová TV 

 A všichni zaměstnanci ZŠ a MŠ Stará Ves. 

Všeobecné informace: 

Všechny poplatky prosím zasílejte na bankovní účet školy.  

Splatnost 20. 9. 2019 

 Číslo účtu 181 589 677/0300 

- variabilní symbol – rodné číslo dítěte, do poznámky příjmení dítěte a účel platby (stravné, 

ŠD, pomůcky atd.) 

 

PLATBY ZÁŘÍ 2019 

 

- nově nastupující do zařízení 300,- Kč záloha na stravování   

- stravné za měsíc červen  

-  plavání 670,- Kč    

- pracovní sešity a potřeby na I. pololetí 300,- Kč  

-  poplatek ŠD na I. pololetí 250,- Kč (pro děti navštěvující ŠD celodenně)  

-  toaletní potřeby 60 Kč        

Paní učitelky rozdají po přivítání dětí ve škole přihlášku do ŠD.  Prosíme o vyplnění a 

odevzdání do 5. 9. 2019.  

Další dny si děti donesou přezůvky označené jménem, s bílou podrážkou (ne nazouváky), 

které si budou v šatně ukládat do plátěného pytlíku, aktovku, pouzdro, zástěra nebo košile do 

VV.  Ostatní učební a výtvarné potřeby budou dětem společně zakoupeny z poplatků na 

pomůcky.  



 

 

Výuka plavání začne v pátek 27. 9. 2019 a následně každý pátek do 6. 12. 2019. 

Po Vánocích si děti donesou cvičební úbor v plátěné tašce (triko, kalhoty, obuv se světlou 

podrážkou vše označeno jménem) 

 Vyučování začíná vzhledem k dojíždějícím žákům v 7. 45 hod. 

Omlouvání dětí 

Rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte kdykoliv, nejpozději však do 7,40 hodin toho dne: 

- telefonicky nebo sms na čísle 602 188 218, 778 415 124 

V případě nerespektování výše uvedených způsobů omlouvaní dětí a při neodhlášení dítěte do 

7. 40 hodin ráno toho dne jsou rodiče povinni uhradit stravu za každý neomluvený den 

nepřítomnosti dítěte v ZŠ. 

 

Nabídka zájmových kroužků, které budou probíhat od října 2019 do května 2020. 

Některé kroužky budou probíhat v rámci školní družiny do 15. 00 hod. Upřesníme, dle 

zájmu dětí. Pokud by měli zájem rodiče i z Říkovic je možné si děti vyzvednout v 15. 00 

– 16.00 hod.  

 

Keramický kroužek ANO NE 

Taneční kroužek  ANO NE 

Cvičení dětí  ANO NE 

Kroužek ručních prací  ANO NE 

Hra na flétnu ANO NE 

Hra na kytaru ANO NE 

Informatika (ICT) ANO NE 

Jméno a příjmení dítěte:________________________________________________________ 

Podpis zákonného zástupce:_____________________________________________________ 

Při výběru kroužku na hudební nástroj, je nutné mít vlastní flétnu či kytaru. 

Milí rodiče,  

při jakémkoli dotazu nás neváhejte kontaktovat na tel. 778 41 51 24, 

 e- mailu: vansova@seznam.cz 

                                              Mgr. Kateřina Vansová 

                                                 ředitelka školy 

 



 

 

 

 

 

 


