Informace pro zákonné zástupce dětí, žáků a účastníků školní družiny Základní školy a mateřské školy
Šumavské Hoštice
Začátek školního roku je 4. 9. 2017. Vyučování 4. 9. 2017 začíná v 7.55 hodin pro 1. – 9. ročník.
Vyučování pro žáky 1. ročníku končí 4. 9. 2017 cca v 9.30, prvňáky si odvádějí domů zákonní zástupci.
Vyučování pro žáky 2. – 9. ročníku končí 4. 9. 2017 v 11.25.
Školní družina 4. 9. 2017 nemá dle Vnitřního řádu provoz. V případě zájmu o ŠD vyplní zákonní zástupci dětí
1. ročníku zápisní lístky do ŠD první školní den 4. 9. 2017 a odevzdají paní vychovatelce hned 4. 9. 2017. Děti
2. – 5. ročníku dostanou zápisní lístky do ŠD v rámci třídnických hodin 4. 9. 2017. V případě zájmu o ŠD
od 5. 9. 2017 donesou děti vyplněné zápisní lístky (na obou stranách, všechny údaje, včetně odchodů ze ŠD). Děti
budou do ŠD přijímány v případě vyššího zájmu podle kritérií daných Vnitřním řádem (přednostně děti z 1. ročníku,
ze spádových obcí – kdy je odchod ze ŠD vázán odjezdem autobusu ve 14.50).
Vyučování v ZŠ od 5. 9. 2017 je podle rozvrhu hodin (včetně odpoledního vyučování). Rozvrh hodin dostanou žáci
4. 9. 2017.
Provoz ŠD je od 5. 9. 2017 ve školním roce 2017/2018 od 11. 35 hodin do 14. 35 hodin.
Provoz v MŠ je od 4. 9. 2017 bez omezení.
Pořídit dětem zámek k šatní skříňce (+ náhradní klíč) – průměr očka musí být 6 milimetrů (jinak není záruka, že se
do skříňky nedostane neoprávněná osoba)
V souvislosti s rekonstrukcí školní kuchyně a jídelny oznamuji následující
Strava pro děti MŠ Šumavské Hoštice je zajištěna od prvního dne školního roku 2017/2018, to je od 4. 9. 2017.
Objednávky stravy a odhlášení stravy prostřednictvím paní učitelek mateřské školy.
Strava pro žáky ZŠ Šumavské Hoštice bude zajištěna v kuchyni ZŠ TGM Vimperk od druhého týdne školního roku
2017/2018, to je od 11. 9. 2017. Jídla pro žáky budeme vydávat v kulturním domě v Šumavských Hošticích. Dohled
nad žáky bude zajištěn pedagogickými pracovníky.
Od 4. 9. 2017 do 8. 9. 2017 se z provozních důvodů nevaří.
Objednávky stravy a platbu za stravu zajistí zákonní zástupci sami nebo prostřednictvím svých dětí u paní
Fleischmannové, vedoucí školní jídelny. Stravu od 11. 9. 2017 je nutné objednat i zaplatit v termínu od 4. 9. 2017 do
8. 9. 2017 (paní Fleischmannová, telefon 725090071; pevná linka do školní kuchyně a jídelny není zatím funkční). Na
objednávky a odhlašování jinou formou nebude brán zřetel. Objednávka stravy pro žáky na měsíc září od 11. 9. do 30.
9. 2017 musí být tedy realizována u paní Fleischmannové a zároveň zaplacena předem, nejpozději v pátek 8. 9. 2017
do 8 hodin. V případě, že žák nebude mít přihlášenou a zaplacenou stravu do 8. 9. 2017 do 8.00 hodin, tak v pondělí
11. 9. 2017 nebude mít oběd.
Odhlašování stravy je nutné provést nejpozději den předem v čase od 7.00 do 11.00 hodin. V případě, že tomu tak
nebude, bude účtována platba na oběd, který nebyl včas odhlášen.
Přihlašování stravy (např. po nemoci atd.) je nutné provést nejpozději den předem v čase od 7.00 do 11.00 hodin.
Jídla se v průběhu měsíce září nebudou vařit pro cizí strávníky.
Jídla nebudou v průběhu měsíce září vydávána do obědníků. Vydávána budou pouze na talíř.
Ceník jídel v době od 4. 9. 2017, respektive od 11. 9. 2017 – po dobu, než bude v provozu kuchyň a jídelna
v Šumavských Hošticích:
Ceník jídel
MŠ
ZŠ – 1. stupeň
ZŠ – 2. stupeň
28 + 31 (30 + 33)
23 Kč
25 Kč
Objednávání a odhlašování stravy: paní Fleischmannová - telefon 725 090 071.

ZŠ – 2. st. starší 15 let
26 Kč

V týdnu od 5. 9. 2017 do 8. 9. 2017 dejte svým dětem větší svačiny.
Pitný režim ve škole po dobu rekonstrukce kuchyně nebude zajištěn.
Podobný režim bude ještě pravděpodobně i v dalším období. Termín upřesním.
Podrobné informace o stravování dostanou zákonní zástupci, naši žáci a účastníci školní družiny první školní den, to je
4. 9. 2017, v písemné podobě.
Vaňková, ředitelka

