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                                         Kohoutová/104         29. 4. 2019 

                                                                                                                        
Pozvánka na schůzku rodičů žáků budoucího 1. ročníku  

 

 

Vážení rodiče, 

 

na základě přijetí Vašeho syna/Vaší dcery ke vzdělávání do 1. ročníku na naší škole ve školním roce 

2019-2020 si Vás dovolujeme pozvat na první schůzku rodičů žáků budoucích 1. ročníků. 

 

Schůzka se koná v pondělí dne 17. 6. 2019 v jídelně budovy A, ul. Zdeňka Fibicha 2778/20, Most 

 

Začátek schůzky dle oborů: 

17:00 hodin - Předškolní a mimoškolní pedagogika 

 

                                                                                                             

Program: 

1. Zahájení a představení vedení školy 

2. Seznámení se školním řádem  

3. Seznámení s pravidly GDPR 

4. Informace o stravování a ubytování žáků 

5. Informace o Společnosti pro výchovu a vzdělávání, o.p.s. 

6. Informace o finančních nákladech souvisejících se vzděláváním 

7. Informace o povinné vybavenosti žáka pro vzdělávání  

8. Informace o učebnicích pro daný obor vzdělání 

9. Informace o skupinách cizích jazyků 

10. Informace o adaptačních dnech 

 

V této souvislosti zveme ve stejný termín Vašeho syna/Vaší dceru k rozřazovacím testům z cizího jazyka 

(ANJ). K testům je potřeba si přinést psací potřeby. Výsledky rozřazovacích testů budou použity k rozřazení 

žáků do skupin podle úrovně jazykových znalostí získaných na základní škole. Rozřazení je velmi důležité, 

aby učitel mohl pracovat se skupinou žáků, kde je úroveň dovedností a znalostí přibližně stejná. Pokud se 

Váš syn/Vaše dcera rozřazovacích testů nezúčastní, bude zařazen(a) do skupiny s volnou kapacitou. 

K otevření jazykové skupiny je nutné, aby měla 12-15 žáků, proto v případě nesplnění tohoto požadavku 

bude respektován především zájem žáků s lepšími výsledky testů. 

 

 

S pozdravem  

 

 

Ing. Jitka Hašková v. r.  

ředitelka školy 
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