Vážení rodiče,
dovolujeme si Vám zaslat informace, které se týkají prvního dne školního roku 2018/2019 v Základní škole
Beehive. Slavnostní zahájení proběhne v pondělí 3. září 2018 v 8.45 hod v budově školy na adrese Na Šafránce
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9, Praha 10. Prosíme, aby v tento den děti přišly oblečeny ve slavnostní uniformě a přinesly si aktovku či
batoh, jelikož od svých vyučujících obdrží učebnice. Žáci 2.stupně budou potřebovat laptop k nainstalování
elektronických učebnic. Podle rozvrhu, který naleznete na Edupage, se začneme učit od úterý 4. září 2018.
Organizace prvního školního dne:
8.30

otevření školy pro žáky a rodiče

8.45
9.05

slavnostní zahájení pro žáky všech tříd a jejich rodiče
odchod všech žáků do tříd společně se svými vyučujícími

9.35

možnost návštěvy rodičů ve třídě - pouze třída Year 2

9.50

první informační schůzka pro rodiče – třídy Year 2, Year 3,Year 4,
Year 5 a Year 6

10.35

konec vyučování – třídy Year 2, Year 3,Year 4, Year 5 a Year 6

10.45

první informační schůzka pro rodiče – třídy Year 7, Year 8, Year 9 a Year 10

11.30

konec vyučování – třídy Year 7, Year 8 , Year 9 aYear 10

Provoz školní jídelny a školní družiny bude zahájen v úterý 4. září 2018.
Kancelář bude v pondělí 3. září 2018 otevřena od 11,30 hod.

S pozdravem,
Beehive Team

Třídy Year 2 – Year 6
Slavnostní uniforma - dívky: bílá košile, červený propínací svetr, kravata, sukně, černé nebo tělové punčocháče bez vzoru,
černé boty (plná špička, plná pata, doporučujeme s páskem přes nárt)
Slavnostní uniforma - chlapci: bílá košile, červený svetr, kravata, dlouhé kalhoty, černé ponožky, černé polobotky
Třídy Year 7-Year 10
Slavnostní uniforma- dívky: bílá košile, sako, kravata, sukně, černé nebo tělové punčocháče bez vzoru, černé boty (plná
špička, plná pata)
Slavnostní uniforma - chlapci: b ílá košile, sako, kravata, dlouhé kalhoty, černé ponožky, černé polobotky
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Veškeré přihlášky a dokumenty k vyplnění, včetně informací týkající se například stravy, kroužků,
školního rozvrhu, kalendáře, skladby školní uniformy a další, jsou přístupné na webových
stránkách www.beehive.cz.
Veškeré informace o platbách, výletech, možnosti odhlašování stravy a další budou k dispozici
v systému Edupage. Stávající rodiče mají zachován přístup z minulého školního roku. Novým
rodičům byly rozesílány přihlašovací údaje na email (pozor: email přijde od Mailova sluzba
Edupage.org &lt;noreply@mail5.edupage.org&gt;,s předmětem Edupage-Přihlášení).
Pokud budete přihlášky zasílat emailem, budeme evidovat tyto dokumenty (dle pořadí odevzdání,
například na kroužky, TB.), prosíme však, abyste nám veškeré přihlášky dodali také osobně s vašimi
podpisy nejdéle do 3.9.2018! Děkujeme!
Dokumenty ke stažení :

1.stupeň

http://www.beehive.cz/prvni-stupen-ke-stazeni/

2.stupeň

http://www.beehive.cz/druhy-stupen-ke-stazeni/

KROUŽKY: přihláška, anotace ke kroužkům, Podmínky poskytování dalších služeb
PLAVÁNÍ : přihláška, žádost o uvolnění z plavání
STRAVA: přihláška (dokument je nutné zaslat elektronicky do 28.8.2018 na email: pejcharova@beehive.cz),
informace ke stravování
TEAMBUILDING Monínec: přihláška (dokument je nutné zaslat elektronicky do 28.8.2018 na email:
pejcharova@beehive.cz), informace o pobytu
ŠKOLNÍ AUTOBUS: registrační formulář, Vnitřní řád
OSOBNÍ DOTAZNÍK: dokument, který je nutné dodat nejdéle do 28.8.2018 se jmény, kdo
může vyzvedávat vaše dítě na email: pejcharova@beehive.cz (originál žádáme odevzdat do 3.9.2018)
KARTIČKY ZP dítěte: pokud jste nedodali kartičku ZP dítěte či máte novou, prosíme o její zaslání
na email: pejcharova@beehive.cz či dodání kopie do 3.9.2018
DRUŽINA : přihláška (dokument je nutné zaslat elektronicky do 28.8.2018 na email: pejcharova@beehive.cz)
UNIFORMY: informace ohledně termínu vyzvednutí uniforem ze školy obdržíte během následujících dnů
KOMPETENCE. Vaše dotazy v průběhu roku směřujte prosím následovně na uvedené e-maily
Uniformy: uniforms@beehive.cz
Kroužky: activities@beehive.cz
Provoz (stravování, plavání, družina, absence…): pejcharova@beehive.cz
K náhledu/ ostatní dokumenty:
●

Kalendář akcí 2018/2019 (veškeré údaje též uvedeny v kalendáři v systému Edupgae)

●

Složení školní uniformy

●

První školní den 2018/2019

●

Plná moc k vyzvedávání dítěte ze školy

●

Žádost o uvolnění žáka/žákyně z vyučování

