Biskupské gymnázium a Základní škola Bohosudov
Informace pro rodiče žáků budoucí 1. třídy:
Škola: ve třídě je 24 žáků. Počet vyučovacích hodin v 1. třídě je 20. Učebnice, karty s čísly a
abecedu dostávají děti zdarma. Zdarma od školy dostávají i balíček se základními výtvarnými
potřebami. Sešity, pracovní sešity a další výtvarný materiál zajišťuje žákům škola jednotně –
využívá množstevních slev. Na tyto další pomůcky se ročně vybírá 300,- Kč.
Žákům je nabízen kroužek anglického jazyka, protože podle školního vzdělávacího programu
je na naší škole výuka anglického jazyka povinná již od 2. třídy. Tento kroužek si rodiče platí,
a to částkou 200,- Kč za pololetí, k tomu ještě pracovní sešit. Další kroužky, které nabízíme
žákům v 1. třídě jsou sborový zpěv, sportovní a keramický kroužek. Všechny kroužky na
škole se platí za pololetí částkou 200-300 Kč podle časové dotace, keramický navíc 300,- Kč
za spotřebovaný materiál.
Školní družina: provoz školní družiny je od 6.00 hod. do 16.30 hod. Jelikož děti ve školní
družině spotřebovávají výtvarný materiál, jsou jim zakoupeny hračky, hry, knihy a další
materiál, vybírá se od nich 150,- Kč na jeden měsíc. Navštěvuje-li dítě pouze ranní družinu,
snižuje se tato částka na 50,- Kč za měsíc.
Stravování: škola zajišťuje žákům obědy ve školní jídelně. Cena jednoho oběda pro děti v 1.
třídě je 20,- Kč. Oběd je možné zakoupit v sekretariátu školy denně před 8. hodinou, během
velké přestávky a od 13.30 hod. do 14.00 hod. Odhlášení a přihlášení oběda je možné den
předem do 14 hodin, a to i telefonicky.
Další informace: škola se z bezpečnostních důvodů zavírá ráno v 7.15 hod. a opět se otevírá
pro příchod žáků v 7.45 hod.
Akce pro žáky: v odpoledních hodinách během roku pořádá školní družina ve spolupráci
s občanským sdružením Klíček řadu pěkných akcí, např. Bludičkové odpoledne, Strašidelný
bál, Čertovský Mikuláš, Bruslení, Jak se dělají Velikonoce, Čarodějnice, Den dětí apod.
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