Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 460

- Rodiče mohou kdykoliv navštívit ŠJ a obdrží vzorový oběd, oproti zápisu do sešitu.
- V jídelně se vaří diety (bezlepková, diabetická), je nutno doložit zprávu od lékaře.
- Připomínky týkající se školní jídelny a stravování můžete kdykoliv konzultovat s vedoucí
ŠJ Lucií Hůjovou, telefonicky na čísle: 274 772 090, ev. mobil: 774 450 028 nebo
osobně ve ŠJ.

Školní zpravodaj
Číslo 1

Školní rok 2017/18

Školní družina

Vážení rodiče,
vydáváme první číslo školního zpravodaje pro rok 2017/2018.

Školní družinu navštěvuje 220 žáků.
Provoz školní družiny ráno 6,30-7,40 hod, odpoledne 11,40-17,30 hod.

Základní údaje o žácích a učitelích

1.,2.,3., 4. a 8. odd. ŠD má svoji pracovnu, 5., 6. a 7. odd. je ve třídě.
Děti každý den využívají krásný sportovní areál za školou ke svým hrám a sportovní
činnosti.
Přejeme všem dětem mnoho nových zážitků v průběhu celého školního roku a získání
nových kamarádů.

V současné době je na I.stupni 14 tříd s 341 žáky, na II. stupni 8 tříd se 183 žáky,
celkem 524 žáků. Nově nám do prvního ročníku nastoupilo 66 žáků. Moc si přejeme, aby
se jim ve škole líbilo a byli úspěšní ve vzdělávání.
Pedagogický sbor tvoří 30 učitelů, 1 speciální pedagog, 8 vychovatelek a 5 asistentek
pedagogů.
Zprávy z Ekotýmu
Ekotým se v tomto školním roce zatím sešel pouze jednou. Zájem o práci je veliký, ale
volba zástupců se v některých třídách poněkud protáhla, takže teprve teď je Ekotým
kompletní. Tím pádem ještě nemáme rozdělené členy do jednotlivých pracovních skupinek
a také není dohodnutý celý výbor Ekotýmu. Ale vedení se již ujala Aneta Hendrychová ze
třídy VII. A, pomáhat jí v tom budou Eliška Nová a Laura Kemerová, taktéž ze VII. A. Také
bodování tříd na druhém stupni již začalo, to si vzali na starosti Jakub Bendzák ze VIII. A a
Jan Macák ze VI. A.
Na další schůzce se budeme věnovat především plánování akcí na tento školní rok, v těch
osvědčených budeme pokračovat – Světový den Ekoškol, Vánoční jarmark, Papír za papír,
Koloběžkiáda….
Školní parlament
V září zahájil svou činnost školní parlament. Pracuje pod vedením p.uč. Zárubové a Pavlů.
Zástupce parlamentu tvoří vždy dva žáci z každé třídy 2. stupně.
Tento školní rok by školní parlament rád uskutečnil několik akcí, např. diskotéku pro
2.stupeň, Den Země, Noc s Andersenem a další. Také zapojí celou školu do projektu Hrdá
škola.
Školní jídelna
- Od září letošního roku došlo ke změně v přihlašování obědu číslo 2, a to: změnu oběda
je možné provést vždy ob jeden den (v pondělí na středu, v úterý na čtvrtek atd.).
- Odhlášení obědů zůstalo stejné.
- Platby stravného nejpozději vždy do 25. v měsíci na následující měsíc.
- Dbát na odhlášky dětí v době nemoci, ve ŠJ je po celou dobu záznamník, mobilní
telefon, e-mail.
- V provozu jsou webové stránky školní jídelny www.sjp10.cz, kde si mohou rodiče
prohlédnout kredit svého dítěte a zkontrolovat zda chodí či nechodí na obědy a provést
přihlášku nebo odhlášku na následující dny.

Využití školního hřiště pro žáky školy mimo vyučování je možné pouze na základě
podnájemní smlouvy s dohledem dospělé osoby.

