
Harmonogram prvního školního týdne pro primy 

prima A 

1. 9. 2016 čtvrtek 

s sebou: poznámkový blok, psací potřeby 

8. 15 – 8.30: zahájení školního roku ve vestibulu školy 

(seznamy budou vylepeny ve vestibulu školy a na dveřích tříd, učebny prim se nacházejí v 1. patře) 

8. 30 – 9.55: seznámení s organizací školního roku, seznámení s provozním řádem školy 

10.00 – 10.30: sladké překvapení 

10.30 – 11.00: konec prvního školního dne (žáci budou v tuto dobu opouštět školní budovu) 

2. 9. 2016 pátek 

s sebou: aktovku / tašku na učebnice  

 100,- Kč poplatek za adaptační den, viz níže 

8.30 – 8.45: focení ve vestibulu školy  

8.45 – 10.00: seznámení se školou a jejími prostorami, seznámení se s rozvrhem 

10.10 – 11.50: vydávání učebnic 

11.50: konec vyučování (žáci budou v tuto dobu opouštět školní budovu) 

5. 9. 2016 pondělí 

adaptační den 

s sebou: jízdenky ODIS 2 x 30 minut, svačinu a pití na celý půlden, sportovní oblečení a pevnou obuv (většina 

adaptačních aktivit je herního a sportovního charakteru, v případě pěkného počasí se budou žáci pohybovat 

venku) 

7.20: sraz ve vestibulu školy a společný odchod od školy na místo konání adaptačního dne 

cca 14.00: společný návrat do školy a konec školního dne (včetně oběda ve školní jídelně) 

CENA: 100,-Kč na žáka (částku odevzdají žáci třídnímu učiteli v pátek 2. 9. 2016) 

V PRŮBĚHU PROGRAMU NEBUDOU MÍT ŽÁCI U SEBE MOBILY, ABY NEDOŠLO K NARUŠENÍ 

ADAPTAČNÍHO PROCESU 

6. 9. 2016 úterý 

výuka dle rozvrhu (úvodní hodiny předmětů dle rozvrhu: seznámení s obsahem předmětu a pomůckami, které 

budou žáci v průběhu roku v jednotlivých předmětech potřebovat) 



 

prima B:  

1. 9. 2016 čtvrtek 

s sebou: poznámkový blok, psací potřeby 

8. 15 – 8.30: zahájení školního roku ve vestibulu školy 

(seznamy budou vylepeny ve vestibulu školy a na dveřích tříd, učebny prim se nacházejí v 1. patře) 

8. 30 – 9.55: seznámení s organizací školního roku, seznámení s provozním řádem školy 

10.00 – 10.30: sladké překvapení 

10.30 – 11.00: konec prvního školního dne (žáci budou v tuto dobu opouštět školní budovu) 

2. 9. 2016 pátek 

s sebou: aktovku / tašku na učebnice  

8.45 – 9.00: focení ve vestibulu školy  

9.00 – 10.00: seznámení se školou a jejími prostorami, seznámení se s rozvrhem 

10.10 – 11.50: vydávání učebnic 

11.50: konec vyučování (žáci budou v tuto dobu opouštět školní budovu) 

5. 9. 2016 pondělí 

s sebou:  100,- Kč poplatek za adaptační den, viz níže 

výuka dle rozvrhu (úvodní hodiny předmětů dle rozvrhu: seznámení s obsahem předmětu a pomůckami, které 

budou žáci v průběhu roku v jednotlivých předmětech potřebovat) 

6. 9. 2016 úterý 

adaptační den 

s sebou: jízdenky ODIS 2 x 30 minut, svačinu a pití na celý půlden, sportovní oblečení a pevnou obuv (většina 

adaptačních aktivit je herního a sportovního charakteru, v případě pěkného počasí se budou žáci pohybovat 

venku) 

7.20: sraz ve vestibulu školy a společný odchod od školy na místo konání adaptačního dne 

cca 14.00: společný návrat do školy a konec školního dne (včetně oběda ve školní jídelně) 

CENA: 100,-Kč na žáka (částku odevzdají žáci třídnímu učiteli v pondělí 5. 9. 2016) 

V PRŮBĚHU PROGRAMU NEBUDOU MÍT ŽÁCI U SEBE MOBILY, ABY NEDOŠLO K NARUŠENÍ 

ADAPTAČNÍHO PROCESU 


