
Základní škola Luková - provoz ZŠ ve zkratce 

 
Příchod dětí do ZŠ před 7:30 hod spadá do ranní družiny v MŠ. Po 

příchodu učitelky ZŠ v 7:30 hod žáci přecházejí z MŠ do ZŠ. Žáci by 

měli přijít do ZŠ nejpozději do 7:50 hod. 

Odchod žáků po obědě v čase 12:15 – 12:30 hod / odchod dětí 

odpoledne – v 14:30 / 15:00 hod po ukončení školní družiny ZŠ nebo 

do 16:00 hod z MŠ (příchod rodičů do 15:55 hod). Odchod žáka 

mimo určenou dobu musí být doložen písemným oznámením rodiče – 

oznámení musí obsahovat datum, čas a způsob odchodu, podpis 

rodiče. 

Rodič je povinen omluvit absenci žáka co nejdříve, nejpozději do dvou 

dnů – osobně nebo telefonicky. 

Obědy se platí přes účet do 10. dne v měsíci, žáci 1. – 4. ročníku 

440,- Kč, žáci 5. ročníku 500,- Kč. Konstantní symbol: 1111. Účet 

školy: 1326991339/0800.  

Obědy se odhlašují SMS zprávou na tel: 605 390 588, nejpozději do 

7:00 hod daného dne. Po nemoci je nutné opět SMS zprávou obědy 

znovu nahlásit. V první den nemoci si lze oběd pro dítě vyzvednout, a 

to v 11:30 hod v kuchyni ZŠ, tento čas je nutné dodržet. 



Školní družina se platí přes účet (pololetí 250,- Kč / celý školní rok 

500,- Kč). Konstantní symbol: 3333. Účet školy: 1326991339/0800. 

Pokud dítě vyzvedává jiná osoba (která není uvedena v evidenčním 

listu školní družiny), je nutný písemný souhlas 

jednoho z rodičů. 

Pitný režim se platí v hotovosti na celý školní rok dopředu (10 x 20 

= 200 Kč). 

Doporučujeme, aby si děti nosily svačinu v boxu a nikoli jen v sáčku 

- vysypaná svačina v aktovce často ničí školní pomůcky. Svačina 

probíhá po první vyučovací hodině v jídelně (8:45 - 9:00 hod), pitný 

režim je zajištěn (teplý čaj, šťáva). 

Peníze za výlety, exkurze, divadlo v Pardubicích a jiné podobné akce 

vybíráme zpravidla až po vyúčtování. Na akce v Lanškrouně (kino) 

nebo ve škole (vzdělávací program) vybíráme předem. Cestu do 

Lanškrouna si děti hradí samy (nastupují na zastávkách), zpáteční 

cestu hradí škola. 

Přezůvky musí mít upevněnou patu (klasické, lze i gumové s 

páskem). 

Žáci potřebují dva ručníky – označené (třída, WC) a hrníček na čaj 

(nejlépe plastový). 



Žáci potřebují v ZŠ oblečení na TV, pracovní činnosti i na pobyt 

venku v rámci školní družiny (obuv, triko, tepláky, bunda/mikina, 

čepice apod.). V zimním období je třeba mít i zateplené oblečení do 

sněhu a rukavice, případně i náhradní ponožky. 

Učebnice a sešity dostávají žáci zdarma ve všech ročnících, žáci 3.,  

4. a 5. ročníku si hradí předplatné anglického časopisu Click (asi 200,- 

Kč), žáci 5. ročníku ještě testování SCIO (asi 160,- Kč). 

Povinná výbava na VV a PČ (krabice) – nůžky, lepidlo (tuhé), 

tempery a vodovky, kelímek a štětce (plochý i kulatý – malý, velký), 

pastely olejové (giaccondy), voskovky, modelína, ubrus. Žáci 1. ročníku 

dostávají celou výbavu na VV a PČ od školy zdarma, ostatní žáci si 

průběžně výbavu dokupují dle potřeby. 

Od 3 ročníku do matematiky – rovnoramenný trojúhelník s ryskou, 

kružítko, tužka č.3 (mikrotužka) // od 4. ročníku – ještě rovné dlouhé 

pravítko // od 5. ročníku - úhloměr. 

Od 3. ročníku do AJ – slovník (malý bílý). Objednáváme hromadně. 

Do Informatiky a pro práci ve výukových programech na PC žáci 

potřebují sluchátka (obyčejná, lze i od mobilu). 

Prostřednictvím info sešitu a www.stránek jsou rodiče pravidelně 

informováni o akcích a změnách během školního roku. 
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