První den školy 1. 9. 2022

• Slavnostní zahájení školního
roku začíná v 8:00 hodin na školním
hřišti (v případě nepříznivého počasí
ve třídách), kde proběhne pasování
prvňáčků.
• Zákonní zástupci žáků 1. třídy mají
od 9,00 do 10,00 třídní schůzku. Děti
jsou v tuto dobu ve školní družině.
• Žáci druhého až pátého ročníku
končí v 8:45.
• Žáci, kteří chtějí odcházet ze
školy samostatně, musí mít od
rodičů písemné potvrzení (lísteček
s odchodem v 8:45). Je možné si dítě
osobně vyzvednout před školou.
• Školní družina je v provozu od 8:45
do 16:00. Školní jídelna není první den
v provozu.
• Organizace prvního školního dne
může být upravena s ohledem na
aktuální hygienická opatření.

Školní
družina
Vedoucí ŠD
Marie Štaflová
Vychovatelky
Božena Bláhová
Veronika Kavecká
Michaela Fortinová, Dis.
e-mail vždy ve formátu:
jmeno.prijmeni@
zspisnice.info

Uvolňování z výuky

• Při uvolnění, např. pro
odchod k lékaři, z vyučování
(v rámci rozvrhu) je třeba
předem vyplnit formulář
a předat třídní učitelce,
naleznete ho na: zspisnice.info
/ záložka ŠKOLA /FORMULÁŘE
/ ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ
Z VYUČOVÁNÍ V PRŮBĚHU DNE
• Z vyučování může uvolnit
Vašeho žáka ve výjimečných
případech (ozdravný pobyt
apod.) do délky trvání 5
pracovních dnů třídní učitel. Pro
delší absenci je třeba schválení
ředitele školy. Je třeba předem
vyplnit formulář a předat
třídní vyučující, naleznete
ho na: zspisnice.info / horní
záložka ŠKOLA / FORMULÁŘE
/ ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ
Z VYUČOVÁNÍ

dotazy
k družině
tel: 603 182 296
734 442 483

Za co

Info k platbě

Cena

ŠKOLNÍ PLATBY (mimo spolek rodičů a školní jídelny)
Č. účtu: 2500621187/2010

1400,– / na první období
2100,– / na druhé období

Školní družina SS: 3
Škola v přírodě
Kroužky
Třídní fondy
(včetně plateb
za sešity a pracovní sešity)

Zpráva pro příjemce:
svp_příslušná třída

Specificky uvedena
záloha + doplatek

SS: bude přidělen
po přihlášení

Po předání přihlášky
každý dostane předpis
výše platby a SS

Zpráva pro příjemce:
TF1A, TF1B, TF2A,
TF2B, TF3, TF4, TF5
(dle příslušné třídy)

Specificky uvedeno
na třídních schůzkách

Plavání
Do poznámky: PLAVÁNÍ
(dopravné)

Specificky uvedeno
na třídních schůzkách

Spolek rodičů Č. účtu: 2700631232/2010
Zpráva pro příjemce: R1A,
R1B, R2A, R2B, R3, R4, R5
(dle příslušné třídy)

• Děti jsou rozděleny do 4 oddělení s celkovou kapacitou 120
dětí (1.-4. tř. přijímáme všechny
žáky do ŠD; 5. tř. po dohodě)
• Vyzvedávání dětí dle vyplněné
karty ŠD po vyučování, nebo
v období 13:00 – 14:00 h, 15:00 –
17:30.

1. dítě na škole 500 Kč
2. dítě na škole 250 Kč
3. dítě na škole 0 Kč

• Pokud bude žák odcházet
ze ŠD sám, musí předat paní
vychovatelce písemnou zprávu
o samostatném odchodu
s uvedením data, hodiny odchodu
a souhlasu se samostatným
odchodem bez doprovodu, včetně
přebírání odpovědnosti. Můžete
použít připravený formulář na:
www.zspisnice.info
ŠKOLA / FORMULÁŘE / ŽÁDOST
O UVOLNĚNÍ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
• Ranní družina je otevřena pro
všechny žáky zapsané do školní
družiny od 6:30 – 7:40 (7:40 – 8:00
odchod dětí na vyučování). Cena
družiny je jednotná (využívání ranní
či odpolední družiny nehraje roli).
• Platba ŠD se provádí ve dvou
obdobích, a to za první období
(září – prosinec) 1400,– Kč
a za druhé období (leden – červen)
cca 2100,– Kč. Vždy do 20. dne
prvního měsíce počínajícího
období (20. září, resp. 20. ledna).
Přesná částka za ŠD bude uvedena
vždy na prvních třídních schůzkách
v září, prosím neplaťte dříve.

2022/23
Chceme, aby se děti učily naplno,
s radostí a s rovnými šancemi
a ze školy odcházely připraveny na výzvy
a příležitosti 21. století.
www.zspisnice.info

Má-li se žák ve škole dobře cítit a má-li být
proces učení kvalitní a motivující, musí se
uskutečňovat v prostředí, kde jsou zajištěny
podmínky pro bezpečné klima, pro vzdělávání
a pro mimoškolní činnost.
Chceme, aby naše škola byla otevřená k žákům,
rodičům i všem ostatním, kteří mají o dění ve
škole zájem.

vedení školy
Ředitelka školy-výchovný poradce
Statut. zástupkyně ředitelky-preventista

Chceme využívat efektivní vyučovací strategie.
Sledovat pokroky žáka, vytvořit prostor pro vlastní
iniciativu.
Chceme být místem pro další aktivity našich žáků
po ukončení výuky.

Mgr. Milena Rážová

Zástupce ředitelky-koordinátor IT

Mgr. Lukáš Zvěřina Bc.

Školní psycholog a spec. pedagog

Mgr. Monika Schenková

Koordinátorka školních akcí a kroužků
Správce IT

Chceme mít možnost používat takové metody
a formy výuky, které podporují učení žáků.
Chceme být otevření k žákovu očekávání a mít
možnost přizpůsobovat výuku jeho potřebám.

Mgr. Blanka Chýlová

Petra Brodská
Martin Červeňák

Rozpočtářka školy

Ing. Darina Rybářová

Hospodářka školy

Monika Kuchynková

Vedoucí školní jídelny

Jarmila Krištůfková

Vedoucí školní družiny

Kontakty

Školník

www.zspisnice.info
Adresa:
ZŠ s rozšířenou výukou jazyků
Ladislava Coňka 40/3
Praha 4-Písnice, 142 00

Marie Štaflová
Martin Deml

třídní učitelé
1.A Mgr. Jana Nováčková
1.B Mgr. Milena Rážová
2.A Mgr. Olga Kretíková
2.B Mgr. Lenka Červená
3.třída Ing. Lucie Holanová
4.třída Mgr. Irena Varajová

e-mail vždy ve formátu:
jmeno.prijmeni@zspisnice.info

Mgr. Lenka Veisová
Mgr. Vladimír Kokšál
Mgr. Lukáš Zvěřina Bc

Asistentky pedagoga

vysvědčení, zápis, zahájení
prázdniny, ředitelské volno
školní akce
třídní schůzky
Vydala ZŠ Písnice, září 2022

Ing. Veronika Tesárková, Dis.

listopad

Martina Hýblerová

říjen

1. 9.
Zahájení šk. roku

2. – 9. 10.
Jazykový
projekt Edison

6. 9.
Třídní schůzky
2. – 5. tříd
upřesníme
Pečení štrúdlu

11. 10.
Fotografování
tříd
26. – 28. 10.
Podzimní
prázdniny

16. a 18. 11.
Volno ředitelky
školy
21. – 25. 11.
Individuální
pohovory
27. 11.
Rozsvícení vánočního stromu

Každý strávník dostane při nástupu
do školy svůj čip. Zaplatí zálohu
125 Kč. Strávník se při výdeji
oběda prokáže čipem. Při ztrátě
čipu je žák povinen si obstarat
nový, také zaplatí zálohu 125 Kč.
Při ukončení školní docházky bude
žákovi záloha vrácena V PLNÉ
VÝŠI. Čip nesmí být poškozený.

Michaela Fortinová, Dis.

5. 11.
Veřejná
keramická dílna
4. – 8. 11.
Týden primární
prevence

tel: 732 268 580
jidelna@zspisnice.info

čipy

Bc. Jitka Tichá

Renata Slipčenková

září

Dotazy
k jídelně

netřídní vyučující

IČO: 604 379 36
RED IZO: 600 037 258
IZO:102085986
Č.Ú.: 2500621187/2010
datová schránka: d5zcu78

Kalendár

• Plaťte nejlépe „trvalým
platebním příkazem“ se splatností
do 20. každého měsíce (mimo
červen a červenec)
• Uvádějte do variabilního symbolu
evidenční číslo žáka, které je
uvedené červeně na 1. str. v ŽK.
• Platba je dopředu na následující
měsíc (tzn. do 20. 8. platíme na
září, poslední platba školního roku
je do 20. 5.–na červen).
• Dá se platit také přímo přes níže
uvedené webové stránky, pokud
máte internetové bankovnictví.
• Případné přeplatky za obědy
se vrací na konci července zpět
na účet, ze kterého jsou obědy
placené.

5. třída Mgr. Hana Hartychová

Ředitelka tel:
603 532 049
Škola tel:
261 911 451

Zaměstnanci školy na výletě

Školní jídelna

prosinec
13. 12.
Vánoční
jarmark
a Den
otevřených
dveří
od 23. 12.
Vánoční
prázdniny

leden
10.1. – 31. 3.
Online registrace
k zápisu do
1. třídy

únor
3. 2.
Pololetní
prázdniny

upřesníme
Anglické divadlo

7. 2.
Rec. přehlídka
Lipový květ

31. 1.
Vysvědčení za
1. pololetí

14. 2.
Den otev. dveří
Poetické
odpoledne

duben
březen
13. – 19. 3.
Jarní prázdniny
upřesníme
Matematický
klokan
Oslavy jara
v Písnici
28. 3.
Učení naruby

Č. účtu
2601130811

/2010
Variabilní sy
mbol
= evidenční čí
slo žáka
(červené čísl
o na 1. str. ŽK
)
Specifický sy
mbol: 2
Výše platby
:

800 Kč (do 11
let)
840 Kč (nad
11

let)

ODHLÁŠKY
A OBJEDNÁVKY OBĚDŮ
https://www.e-jidelnicek.cz/
• Přihlaste se Vaším jménem
a heslem (získáte po podání
papírové přihlášky do ŠJ - platí po
celou dobu studia žáka na škole).
• Volbu obědů je nutné učinit
14 dní předem (tj. volíme v polovině
měsíce na měsíc následující!).
• Volbu oběda není možné
dodatečně měnit v tom daném týdnu.
Objednávka
• Zvolíte MENU 1 / MENU 2 /
ODHLÁSIT.
• Pokud nezvolíte ani jednu z variant,
automaticky je žákovi navolená
varianta MENU 1.
Odhláška
• V jídelníčku zvolíte ODHLÁSIT,
a to nejpozději do 8. hodiny dne,
který chcete odhlásit.
• Obědy v době prázdnin,
ředitelského volna, školy v přírodě
aj. celoškolních akcí mimo budovu
školy jsou automaticky odhlášeny
pro všechny žáky školy.

květen

6. – 10. 4.
Velikonoční
prázdniny

upřesníme
Komentované
prohlídky Prahy

18. 4.
Třídní schůzky
20. 4.
Den země

2. 5.
Výlet do Německa
(4.+5. třída)

24. 4.
Zápis do 1. třídy
osobně
24. 4.
Volno ředitele
školy

22. – 26. 5.
Plavecký kurz
s výjezdem
23. 5.
Hra na školu
pro přijaté děti

červen
6. 6.
Fotografování tříd
upřesníme
Třídní schůzky
20. 6.
Třídní schůzky
přijatých dětí
22. 6.
Rozloučení
s páťáky
30. 6.
Vysvědčení za
2. pololetí

