
 

At St Ann’s Junior & Infants School každé dítě 

musí nosit školní uniformu, která by měla obsahovat:   

 Školní mikinu  

 Modré tričko s límečkem 

 Černé/kalholty/sukně tmavé barvy  

 Obuv – nepromokavé boty ve kterych se dítěti 

bude pohodlne hrát venku na hřišti.  

 Tašku – na úkoly a na knižky ke čtení které si dítě 

vezme domu 

  

Každé dítě bude zapomjeno do Tělesné Výchovy a 

z hygienických důvodů si musí nosit převlečení na 
tělocvik které musí obsahovat 

 Tričko – (nejlépe bílé) 

 Šortky nebo tepláky– (nejlépe černé) 

 Cvičky nebo Botasky 

 
Během Jarního pololetí, budou děti v Y4 chodit na 

plavecké lekce a budou potřebovat plavací 

soupravu která by měla obsahovat ručník a 

plavky. 

 

St Ann’s Junior & Infants School Škola je 

jedna z největsích škol v Rotherhamu.  Je to 
opravdu multi kulturní škola.   
 
Těžime z bohatého mixu  různorodých národností, 
zvyků a  náboženství. 
 

Naše děti jsou šťastné že mají možnost 

se učit od druhých a ty výhody které jsou 

tím poskytnuty je připraví na život v 

moderní  multikulturní společnosti. 

 

     

Vítejete v   

St Ann’s  

Junior & Infants 

Škole 

 
 
 
 
 
 
 

 

Chceme aby všechny děti ve škole jedli zdravě 

ve škole. Děti mají na výběr z následujících 
možností: 

 Teplý Oběd – Nabízíme zdravý teplý oběd a 

zákusek s Halal a ne-Halal možnostmi. 

 Pick-a-Picnic – který  obsahuje sendvič, 

ovoce, pití, sýr a krekry. 

 Přinést si jídlo sebou – to musí obsahovat 

sendvič, ovoce, vovu nebo džus (nesmí mít 
bublinkové pití). 

 Oběd doma – Jestli děti chtějí jít na oběd 

domů, musí ze školy odejít ve 2.00 dopoledne 
a nesmí se vrátit do 12.55 odpoledne. 

 

Školní obědy stojí £2.05 na den nebo 

£10.25 na týden. Prosím vložte přesnou 

částku do obálky se jménem dítěte, třídou a 
částkou peněz v obálce dejete jej třídnímu učiteli 

vašeho dítěte v PONDĚLÍ ráno. My vám 

drobné nemůžeme vrátit pokud nebudete mít 
přesnou částku. Veškerý zůstatek přičteme k 
dalším obědům.. 

 

Cena Školních Obědů 

Bezplatné Školní obědy? 

Pokud si myslíte že máte nárok na Bezplatné 

Školní Obědy, požádejte nás o formulář. 

 
Škola dostává extra peníze k použití pro děti k 
získáni školních obědu zdarma i když vaše dítě 
nemá školní obědy stojí to za zažádání 

Školní Uniforma 

Školní Uniformy, školní Taška a tělesná,  může být 

zakouopené ve škole. Některé věci mohou být take 
zakoupené v Pinders Schoolwear a ve většině 
supermarketech, jako Tesco a Asda.   

 
Děti se někdy ve škole ušpiní protože si hraji venku a 
použivají věci k malování a modelování. My nejsme 
zodpovědni za škodu nebo ztrátu věci a oblečení. Prosím 

vás popište všechno školni oblečeni  se jménem vašeho 
ditěte. 
 

Šperky SE VE ŠKOLE NESMÍ NOSITUST NOT BE 

WORN at school. Pokud budou děti nosit šperky, budou 

požádáni si je sundat. Škola nema žádnou 

zodpovědnost  za strátu či poškození.  

 

 
 

  

  

 

Obědy 



 Důležité informace pro rodiče: 

 

Rodiče mi od vás očekáváme:   
 

 Dejte dětem dobrou snídani a 
ujistěte se aby měli zdravý oběd. 

 Přiveďte dítě do školy každý den a 
v čas. 

 Ujistěte se aby vaše dítě mělo 
školní uniform a převlečení na 
tělesnou výchovu. 

 Promluvte si s dětmi a učitelem o 
tom jak jim můžete pomáhat s 
učením. 

 Oznamte prosím co nejdříve pokud 
se vaše dítě nedostavý do školy a z 
jakého důvodu. 

 Učte své dítě o tom jak se chovat 
slušně a o tom co je správné. 

 Dejte nám prosím vědět pokud 
něco nebude v pořádku, aby jsme 
vám mohli popoct.. 

 

Náš plný školní prospektus je na naší vebové 
stránce: www.st-anns.rotherham.sch.uk     

My doufame že vám to bude užitecné. 

Pokud existuje  ještě něco, co byste chtěli vědet, 
přijdte se prosím zeptat. 

 

 

 

Od DĚTÍ očekáváme:   
 

 Respekt k ostatním. 

 Upřímnost. 

 Přemýšlet o svých pocitech a 
pocitech ostatnich lidí 

 Hrát a pracovat férově s 
ostatními dětmi. 

 Vždy se snažit co nejlépe. 

 Přemýšlet o tom co je správné a 
co je špatné. 

 Poslouchat dospělé ve škole. 

 

JAKO ŠKOLA MY:   

 

 Zajistíme to, aby každé dítě 
dělalo pokroky a dáme vám 
věďet jak se jim ve škole daři s 
učením.  

 Učit děti se správně chovat a 
podpoříme je aby tvrdě pracovali. 

 Uvítáme všechny a vždycky se 
budeme snažit pomoci vám a 
vašim dětem jakkoliv můžeme 
beze strachu z neúspěchu. 

 Oslavvíme všechny úspěchy 
dětí. 

Změníte-li telefonní číslo nebo 
adresu, musíte nám dát vědět co 
nejříve.   

MUSÍME BÝT SCHOPNI VÁS 

KONTAKTOVAT V PŘÍPADĚ 

NOUZE. 

 

 

 

 

Pokud je dítě nemocné a 
nepřijde do školy prosím 

vás zavolejte na  01709 
828298 dejte nám 

vědet co s ním je. 

 

 

 

 

 

                                      Foundation Stage (školka) půl dne                                                             

qajdaudagudagdgduayg    Ráno   8.45 am - 11.45 am 

 Popoludnie  12.15 pm – 3.15 pm 
  
  

                                          Foundation Stage (školka) celý den 

 Start     8.45 am  
 Oběd   11.45 am - 12.45 pm 
 Konec    3.15 pm 
 

 Key Stage 1 & 2 

 Start     8.45 am  
 Oběd   12.00 noon – 1.00 pm 
 Konec    3.15 pm 

 
 

It is important 

that children 

come to 

school every 

day on time 

SCHOOL 

TIMES 

VŠICHNI rodiče, děti a další 
návštěvníci naší školy musí 
dodržovat naše hlavní 

pravidlo: RESPECKT – 
respetovat sebe a naší školu. 

My jim umožníme dosáhnout jejich plného 
potenciálu, oslavit úspěch a  dáme jim dovednosti 
takouvé aby byli nezávislí celoživotnimu učení 
 
Dosáhneme toho pomocí,  nasledujicího cíle:   
 

 Mít vysoká očekávání a zvýšit sebevědomí. 

 Chovat se ke všem dětem jako k jednotlivcům. 

 Nabídnout stimulující, relevantní a bohaté osnovy. 

 Podpořit dobré vztahy s rodiči a komunitou. 

 

ŠKOLNÍ  KONTAKT: 

Tel Č.:   01709 828 298 
Email:    st.ann’s.junior-infant@rotherham.gov.uk   

 

St Ann’s škola je plná 

učeni, smíchu a 

přátelství.   

Jsme jedineční  v naší kůlturní 
rozmanitosti a zajistíme všem 
dětem a rodinám aby se cítili 

bezpečne a stejně ocenění.   . 

http://www.st-anns.rotherham.sch.uk/

