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PROGRAM RODIČOVSKÉ SCHŮZKY

• Informace o náboženství – vyučující Marie Nosková / info Marie Nosková

• Informace o přihlášce do knihovny / info Marie Nosková

• Informace k Polytechnickému kroužku – vyučující Ing. Tomáš Pilík / info Hynek Vohoska

• Informace o rodilém mluvčím – vyučující A. Benett / Info Hynek Vohoska

• Informace ze školní jídelny / info Hynek Vohoska

• Informace ke školní družině / info Hynek Vohoska a Dáša Roubalová

• Informace k plaveckému výcviku a projektu Děti do bruslí / info Hynek Vohoska, 
Dominik Habermann



VÝUKA Ř-K NÁBOŽENSTVÍ
KNIHOVNA
POLYTECHNICKÝ KROUŽEK
RODILÝ MLUVČÍ

• Informace o náboženství – vyučující Marie Nosková / info Marie Nosková

Výuka začíná ve čtvrtek 15. 9. 2022 ve 12.30

• Informace o přihlášce do knihovny – Marie Nosková, Hynek Vohoska

Přihlášky k dispozici.

• Informace k Polytechnickému kroužku – vyučující Ing. Tomáš Pilík / info Hynek Vohoska

Výuka začíná ve čtvrtek 15. 9. 2022 ve 14.00, předpoklad do konce 12/2022

Přihlášky do PT kroužku jsou k dispozici nyní.

• Informace o rodilém mluvčím na naší škole – v řešení



INFORMACE KE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

STANOVENÍ ÚPLATY ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon) je stanoven ke dni 5. 9. 2022 poplatek za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 100 Kč měsíčně na žáka. Platba 
proběhne ve třech splátkách – období:

• září–prosinec–400 Kč

• leden–březen–300 Kč

• duben–červen–300 Kč

• Případně 1 000 Kč jednorázově na školní rok

Prosíme o úhradu částek nejpozději do konce 1. měsíce ve splátkovém období, a to v hotovosti. Peníze bude vybírat paní 
družinářka D. Roubalová. Oproti platbě vystaví doklad.



DALŠÍ INFORMACE KE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Od měsíčního poplatku jsou osvobozeni:

• Žáci čekající na autobus ve 12.23 h.

• Žáci čekající na náboženství či jiné kroužky, jestliže čas jejich pobytu nepřesáhne 2,5 hodiny 
týdně.

• Dítě nebo žák, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který 
pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba (zákonný zástupce prokáže a doloží)

• Dítě nebo žák, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči a tento 
příspěvek nebo jeho část je vyplácena (zákonný zástupce prokáže a doloží)



DĚTI DO BRUSLÍ

Informace od „Děti do bruslí“ (M. Dvořáková a Zd. Ondřej):

Registrace dětí pro kurz bruslení od září do prosince 2022 bude probíhat po celý měsíc září, 
tedy od 1. do 30. září 2022 na našich webových stránkách www.detidobrusli.cz v horním 
menu pod odkazem „REGISTRACE“.

• Cena kurzu: 100 Kč za výukovou hodinu včetně úrazového pojištění.
• GDPR : rodiče potvrzují online při registraci dítěte do školního programu.
• Smlouva : podepsanou smlouvu nahrajete zpět do registrační databáze.

http://www.detidobrusli.cz/


DĚTI DO BRUSLÍ

Co víme k 6. 9.?:
Doprava: 1 100 Kč /žák Pavlov asi 30 ž.,d. Urbanov 24 ž. Nevcehle asi 8 d.
Cena kurzu: 1 000 Kč / žák
Cena ledu: asi 500 Kč / žák

Hodina ledu 2022/2023 2 800 Kč / hodina (28 000 Kč za kurz o 10 hodinách)
Hodina ledu 2021/2022 cca o 50 % levnější

Doprava HBUS: 1x trasa 4 850 Kč / 5 868 Kč, 2x trasa 6 350 Kč / 76 835 Kč 

Bude Vaše dítě jezdit bruslit? Rozhodnout se prosíme do 15. 9. 2022

Edit po schůzce s rodiči: Do úkolníčku se rodiče vyjádří, zda budou mít zájem o kurz DDB za cenu 1 500 Kč / dítě ( v ceně je 
kurzovné a částka za pronájem ledové plochy). Termín rozhodnutí byl domluven na pátek 9. 9. 2022



DALŠÍ INFORMACE KE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

• Provoz školní družiny: Po, Út, St a Čt: 12.00 – 15.00
Pá: 12.00 -14.00

Pondělí – Hynek Vohoska
Úterý – Lenka Herbrychová
Středa, čtvrtek, pátek – Dáša Roubalová

• Změny oproti přihlášce hlásit písemně nebo SMS – mob. 771 125 698
• Vhodné oblečení a obutí (prosím, vše podepsané) – platí i mimo ŠD



INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY

• Přihláška do jídelny (prosíme o poslání po dětech – kdo ještě neposlal)
• K 15. dni v měsíci se platí za obědy. 
o 2 dny předem dává paní Kubelková lístečky.
o Peníze v hotovosti se nosí paní Kubelkové.

+420 775 287 755 (odhlašování / objednávání obědů)



DALŠÍ

• 2. ročník – Geometrie sešit 440 (velký bez linek)
• 3., 4. a 5. ročník – Angličtina sešit 440 (velký bez linek)
• ŽK dostanou děti snad během příštího týdne – nedorazilo s objednávkou knih (1. ročník –

úkolníček)
• Škola Online – nabídka pro vstup do uživatelského prostředí.
• Vyplňování přihlášek – co nejkompletnější
• Vyzvedávání ze školy – kdo může a kdo ne.



VÝUKA Ř-K NÁBOŽENSTVÍ
POLYTECHNICKÝ KROUŽEK

Předmět Den Od – do Vyučující Poznámka

Náboženství Čtvrtek 12.30 – 13.15 Marie Nosková Třída II., přihláška

Polytechnický 
kroužek

Čtvrtek 14.00 – 14.45 Ing. Tomáš Pilík Třída II., přihláška



DĚKUJEME ZA POZORNOST A SPOLUPRÁCI

KONTAKTY DO ŠKOLY

• Hynek Vohoska +420 778 412 728 vohoska@skolaurbanov.cz

• Martina Kotrbová +420 771 125 698 martina.kotrbova@skolaurbanov.cz

• Lenka Herbrychová +420 771 125 698 lenka.herbrychova@skolaurbanov.cz

• Dáša Roubalová +420 771 125 698 dasa.roubalova@skolaurbanov.cz

• Hana Kubelková +420 775 287 755 (odhlašování / objednávání obědů)

• Školní družina +420 771 125 698 (změny v ŠD – SMS)
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