
                                 Základní škola a Mateřská škola Loukovec 

 

Adresa: Loukovec č. 90,                                       tel. ředitelna: 326 789004 

                 29411, p. Loukov                                         kuchyň   : 326 789026   

 
Organizace školního roku  2015/  2016 

     

Prázdniny a volna: 

          

         Podzimní                                  :  čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2015 

        Vánoční                                : ve středu 23. prosince 2015, skončí v neděli 3. ledna 2016 

                                                        vyučování začne v pondělí  4. ledna 2016 
         Pololetní                                   :  pátek  29. ledna 2016 

         Jarní                                         :  od pondělí  15. února do neděle 21. února 2016 

       Velikonoční                              :  čtvrtek  24. března a pátek 25. března 2016 

         Hlavní                                       :  od  pátku 1. července do středy  31. srpna 2016 

                                                              vyučování začne ve čtvrtek  1. září 2016 
 

 

                                                                               

 
 Uvolňování a omlouvání: 

         Nepřítomnost dítěte ve škole omlouvají rodiče nejpozději do 48 hodin. Na jeden den může ze závažných důvodů 

uvolnit třídní učitel, o uvolnění na delší dobu žádají rodiče v dostatečném předstihu ředitele školy. 

 

  Připravované akce: 

 

Výlet na kolech ,  cvičení v přírodě,  drakiáda, dopravní hřiště, sběr papíru, besídka, besedy, karneval, školní turnaje ve 

stolních hrách, školní sportovní soutěže, sportovní turnaje , Den dětí, výchovný koncert, návštěva kina, divadelní 

představení, výlov Žabakoru, exkurze, výlety, návštěva Mnichova Hradiště, výpravy za poznáním  

 

    Zájmové útvary  budou probíhat v rámci školní družiny v průběhu celého týdne. 

- hra na zobcovou flétnu, sportovní hry , práce na PC, taneční kroužek 

 

  PLATBY : 

   Školné – platba  2x za školní rok/ 50,- Kč za 1  měsíc /  - 1. platba : do 15. září / září až prosinec / 

                                                                                                - 2. platba : do 15. ledna /leden  až červen /         

   V případě nezaplacení příspěvku bude účtováno penále. 

 

    Pitný režim  / 20,- Kč / 

     

 

Úkol pro rodiče: Prosíme pečlivě vyplnit údaje v žákovské knížce, vyplnit lístek do ŠD,  zkontrolovat obalené učebnice a 

sešity. Od  2. 9. nutné sportovní oblečení a obuv  na zahradu i do tělocvičny. 

 

    

 

    Obědy – úhrada plateb bezhotovostně formou inkasa, které proběhne každý měsíc k 20. dni v měsíci. Obědy bude 

možné odhlásit do 8 hodin ráno.  

Ceny stravného: 1. – 4. ročník / 7-10 let /         22,-Kč,   

                                    5. ročník / 11-14 let /       25,-Kč. 
 

 

Provoz školní družiny: -  ranní ŠD  od  6,30 h  do 7,45 h / pro dojíždějící / 

                     - škola otevřena od 7,30 h 

                                       - odpolední ŠD od   11,25 h  - 15,30 h                                        


