
Informace pro rodiče žáků přijatých do 1. ročníku ve školním roce 2021/2022

Adaptační kurz 1. ročníku

▪ podat přihlášku (součást přiloženého letáku)

▪ posudek o zdravotní způsobilosti

▪ provést platbu do uvedeného data

▪ detaily viz přiložený leták

Před zahájením výuky 1. ročníku

▪ zajistit pro své dítě učebnice do výuky – viz přiložený seznam učebnic vč. objednávky (učebnice pro

výuku cizích jazyků se pořizují hromadně v září)

▪ obědy je nutné přihlásit osobně v Zařízení školního stravování Matiční dům Opava, Rybí trh 7–8,

od 23. 8. 2021 (současná cena oběda 33,- Kč). Bližší informace na www.maticni.cz. Naše výdejna bude

fungovat až od října 2021.

▪ podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)

Slavnostní zahájení školního roku pro žáky 1. ročníku a jejich rodiče

▪ středa 1. září 2021 od 10.00 do 11.00 h v Kulturním domě Na Rybníčku v Opavě

▪ sraz v 9:30 před budovou KD Na Rybníčku

▪ společenské oblečení 

Zahájení výuky v září

▪ originál vysvědčení z 9. třídy přinesou žáci jako doklad ukončení základního vzdělávání na úvodní

třídnické hodiny

Harmonogram důležitých akcí 1. ročníku

▪ třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku (21. 9. 2021 od 16.00 h – budova Praskova), 

▪ dokončení rekonstrukce elektroinstalace (září-říjen) 

▪ termíny uzavírání klasifikace (listopad, leden, duben, červen)

▪ pravidelné třídní schůzky (listopad, duben)

▪ zimní ozdravný pobyt (leden-březen)

▪ vedlejší prázdniny (podzimní, pololetní, jarní, velikonoční)

▪ ukončení vzdělávání a vydání vysvědčení (1. a 2. pololetí)
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Další užitečné informace

▪ čipový systém – pro vstup do budovy školy na Zámeckém okruhu, evidenci docházky a stravování,

kopírování. Platí se vratná záloha (předpoklad 40,- Kč). Žáci je dostanou od třídních učitelů.

▪ kód žáka – každý žák obdrží od svého třídního učitele jedinečné čtyřmístné identifikační číslo určené pro

bezhotovostní platby na účet školy (zimní a letní ozdravný pobyt aj.)

▪ doménové účty – všichni žáci i vyučující pracují v prostředí Google Workspace (e-mail, kalendář, prostor

pro sdílení učebních materiálů apod.)

▪ komunikace se školou – jakékoliv podněty, dotazy, připomínky směřujte na třídní učitele, vedení školy

apod. - viz kontakty na webu školy.

▪ školní web – aktuality ze života školy, ukázky práce žáků, organizace školního roku, rozvrh, suplování

apod. najdete na www.sgopava.cz

▪ sociální sítě – můžete sledovat život školy na Facebooku, Instagramu, YouTube

▪ spolupráce s rodiči – budeme rádi za jakoukoliv formu spolupráce s vámi

V Opavě dne 22. 6. 2021
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