Prague, le 7 juillet 2022

Rentrée de l’école maternelle (PS-MS-GS)
Chers parents,
La rentrée des élèves est fixée au vendredi 2 septembre 2022 à 8h30 (ouverture des portes à partir de
8h20), la journée se terminera à 15h00. Les enfants seront accueillis directement dans les classes. Les listes
seront affichées à l’entrée du bâtiment de la maternelle et devant chaque classe.
Au rez-de-chaussée
- PS de Mesdames Klara Tejkl (langue française et tchèque) et Cheryl Drabova (langue anglaise)
- MS/GS-B bilingue de Madame Anélia de Sotillo (langue française en classes B et C)
- MS/GS-C bilingue de Madame Jennifer Werling (langue anglaise en classes C et B)
Au 1er étage
- MS/GS-A de Mme Emilie Vlckova-Portet (langue française)
La restauration scolaire fonctionnera ce jour-là, les repas étant toujours servis en classe.
(pour enregistrement à la cantine scolaire et paiement des repas vous serez contactés directement par la
cantine scolaire)
Pour les élèves de maternelle (PS-MS et GS), nous vous demandons de fournir:
- des chaussons,
- un gobelet en plastique,
- une serviette type bavoir pour la cantine,
- un sac de vêtements pour un change éventuel.
- un tablier de peinture
En maternelle, vous serez aussi sollicités pour notre projet éducatif autour du goûter. Les enseignantes vous
expliqueront le fonctionnement pendant les premiers jours si vous êtes nouveaux dans l’école.
Le premier jour, le goûter sera fourni par l’établissement.
En pièce jointe vous trouverez le tableau récapitulatif des horaires de l’école.
Calendrier des réunions d’information
PS

Jeudi 8 septembre

17h

MS/GS A-B&C

Vendredi 9 septembre

17h

La participation à ces réunions est fortement souhaitée. Les enfants ne sont pas invités (et leur présence
sous votre responsabilité) doit être exceptionnelle.

La cantine scolaire
Le Lycée Français de Prague proposera comme les années précédentes d'un service de restauration
scolaire pour lequel vous trouverez ci dessous quelques informations essentielles :
Cette restauration offre la possibilité pour les élèves et personnels du LFP de prendre un repas le
midi pendant les jours d'ouverture scolaire.
● Cette fonction est déléguée à un prestataire qui assure de façon autonome à la fois la fourniture
des repas mais aussi la totalité de la gestion administrative et financière.
● Le prestataire s’appelle Zatisi Group, le service du LFP étant rattaché à la division Fresh and
Tasty https://www.freshandtasty.cz/
● Ce prestataire prendra contact par mail avec vous avant la rentrée pour préciser les modalités de
gestion du service restauration et organiser les inscriptions.
●

Activités périscolaires
Le CSC (Club Sportif et Culturel) reprendra ses activités à compter du lundi 5 septembre.
L'inscription pour le mois de septembre se fera sur le site du CSC à partir du jeudi 1er septembre à 19h.
A partir du lundi 3 octobre et jusqu'au vendredi 30 juin, un large éventail d’activités sera proposé aux enfants de 3 à
16 ans.
Le mardi 20 septembre, un grand Forum sera organisé de 17h à 19h dans le gymnase pour vous permettre de
rencontrer les animateurs et de faire le choix des activités avec vos enfants.
Les inscriptions, pour cette période d'activités d'octobre à juin, se feront en ligne le 22 septembre dès 19h.
Pour plus d'informations sur les activités, horaires et inscriptions, vous pouvez vous rendre sur le site du CSC :
www.lfp-csc.cz (mises à jour prévues courant juillet)

Nous restons à votre disposition pour toute information et vous remercions de votre collaboration.
Le Directeur des classes primaires – Philippe DAVID

Lien Internet utile :
✔ Calendrier des vacances scolaires https://lfp.cz/wp-content/uploads/2022/05/Calendrier-scolaire-2223.pdf

V Praze, 7. července 2022

Zahájení školního roku v mateřské škole (třídy PS-MS-GS)
Vážení rodiče,
školní rok zahájíme v pátek 2. září 2022 v 8.30 hodin (příchod možný od 8.20 hodin), škola skončí v tento
den v 15.00 hodin. Děti přivítáme přímo ve třídách v budově mateřské školy. Seznamy žáků budou vyvěšené
u vchodu do budovy mateřské školy a u příslušných tříd.
v přízemí:
- třída PS - třídní učitelky paní Klara Tejkl (francouzština a čeština) a paní Cheryl Drábova (angličtina)
- třída bilingvní MS/GS B - třídní učitelka paní Anélia de Sotillo (francouzština - ve třídě B i C)
- třída bilingvní MS/GS C - třídní učitelka paní Jennifer Werling (angličtina - ve třídě C i B)
v prvním patře:
- třída MS/GS A - třídní učitelka paní Emilie Vlckova-Portet (francouzština)
První den školy bude také fungovat školní jídelna pro žáky mateřské a základní školy. V mateřské škole nadále
platí, že děti obědvají ve třídách. (Školní jídelna vás bude kontaktovat přímo ohledně zápisu do jídelny a
plateb obědů)
Prosíme, abyste žáky do mateřské školy (PS, MS, GS) vybavili následovně: přezůvky, umělohmotný hrneček
na pití a taška s náhradním oblečením, na obědy látkový ubrousek typu „bryndáček“, zástěrka na malování.
V mateřské škole budou rodiče zapojeni do výchovného projektu, který se týká organizace svačin. Třídní
učitelka Vám v průběhu prvních dní vše vysvětlí, pokud jste v naší škole noví. První den zajistí svačinu škola.
V příloze naleznete rozpis vyučovací doby.
Přehled třídních schůzek podle tříd:
třída PS

čtvrtek 8. září

17h

třídy MS/GS B a C - bilingvní a
třída MS/GS A - francouzská

pátek 9. září

17h

Účast rodičů na třídních schůzkách je žádoucí. Žáci nejsou na třídní schůzky zváni (a pokud budou přítomni,
budou pod vaším dozorem, jejich přítomnost však musí být pouze výjimečná.)

Školní jídelna:
Školní stravování ve Francouzském lyceu v Praze bude nadále zajišťovat společnost Zátiší Group, její divize
Fresh and Tasty (https://www.freshandtasty.cz/). Tento provozovatel představuje samostatný subjekt z
hlediska dodávání jídel a administrativně finančního zajištění svého fungování.
Informace o zápisu do školní jídelny, o fungování a cenách obědů ve školním roce obdržíte v samostatném
e-mailu, který Vám školní jídelna (společnost Zátiší) zašle před zahájením školního roku.

Mimoškolní aktivity
Sportovní a kulturní klub (CSC) při Francouzském lyceu v Praze bude od pondělí 5.9. v průběhu měsíce září
provozovat omezený počet mimoškolních kroužků. Zápis do těchto zářijových kroužků bude otevřený na
webové stránce Klubu www.lfp-csc.cz od čtvrtka 1. září od 19 hodin.
Od pondělí 3. října až do pátku 30. června Vám Klub nabídne bohatý výběr aktivit pro děti od 3 do 16 let. V
úterý 20. září od 17h do 19h pořádá Klub Fórum, na které jste srdečně zváni, abyste se seznámili s vedoucími
jednotlivých kroužků a mohli co nejlépe vybrat kroužek pro své dítě. Zápis na kroužky, které začínají v říjnu
a konají se do června, bude on-line na webových stránkách Klubu otevřený 22. září od 19 hodin.
Více informací o kroužcích a o zápisu naleznete na webových stránkách Klubu, které budou aktualizované v
průběhu léta: www.lfp-csc.cz

V případě dalších dotazů jsme Vám k dispozici a děkujeme Vám za spolupráci.
Ředitel základní a mateřské školy – Philippe DAVID

Užitečný internetový odkaz:
•

Kalendář školního roku 2022-2023:
https://lfp.cz/wp-content/uploads/2022/05/Calendrier-scolaire-22-23.pdf

Prague, July 7th, 2022

First day of kindergarten (maternelle) (PS-MS-GS)
Dear parents,
The new school year starts on Friday, September 2nd 2022 at 8.30am (possible arrival from 8.20). You will
be welcome directly in the classrooms (maternelle building). The end of classes that day is at 3 pm. Lists of
classes will be posted up at the entrance of the maternelle building and in front of each classroom.
Ground floor:
- class PS - Madame Klara Tejkl (French and Czech languages) and Madame Cheryl Drabova (English)
- class bilingue MS/GS B - Madame Anélia de Sotillo (French in B and C classes)
- class bilingue MS/GS C - Madame Jennifer Werling (English in C and B classes)
First floor:
- MS/GS A class - Madame Emilie Vlckova-Portet (French)
The school canteen will be open on Friday, 2nd September for Kindergarten and Elementary pupils. In
Kindergarten, children will have lunch in the classroom throughout the school year.
(For registration to the canteen and payments you will be contacted directly by the school canteen)
For kindergarten (PS, MS, GS) we kindly ask you to provide your children with: slippers, plastic drinking cup,
a large bib for lunch at school, a bag of spare clothes, a painting apron.
In kindergarten (maternelle), we will also ask you to take part in our educational project around snacks.
Teacher will give you further information during the first days if you are new at school.
On the first day, snacks will be provided by the school.
In attachment you will find a weekly timetable schedule

Calendar of parents’ information meetings
class PS

Thursday September 8

17h

bilingual MS-GS B and C classes
french MS-GS A classe

Friday September 9

17h

Parents´participation in class meetings is strongly recommended. Children are not invited. If they attend,
they will be under your supervision, and the children 's presence has to be exceptional.

School canteen:
The company Zátiší Group, its Fresh and Tasty division (https://www.freshandtasty.cz/), will continue to
provide the Lycée français de Prague pupils and students with lunches. This society is an independent entity
in terms of food delivery and financial and administrative management.
Before the start of school, the school canteen (Zátiší Group, its Fresh and Tasty division) will send you an email containing information about registration and prices.
Extra school activities
The « Club Sportif et Culturel » CSC is happy to offer, from Monday September 5 a limited choice of
activities. The registration for these “September” activities will be open online on the Club's website from
Thursday September 1st at 7pm.
From Monday October 3, and till Friday June 30, a lot of activities will be offered to children aged 3 to 16. A
special Forum, detailing these activities, will be organized by the CSC and will take place on Tuesday
September 20 from 5 till 7 pm. This will give you an opportunity to meet the staff and make the best
choice for your children. Registration for “October-June” activities will be open online from September
22th at 7pm.
For more details on these activities, timetables and registration, visit the CSC webpage (updates during
summer): www.lfp-csc.cz

Thank you for your cooperation and do not hesitate to contact me for further information.

Director of Primary school – Philippe DAVID

Useful webpage link:
School holiday calendar: https://lfp.cz/wp-content/uploads/2022/05/Calendrier-scolaire-22-23.pdf

