
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 

2022/2023 – informace pro žáky, 

rodiče a veřejnost 

 

 

 
 

Úvodní informace k zahájení školního roku 

A) První školní den - čtvrtek 1. září 2022: 

 Školní rok bude zahájen 1. září 2022 v 8:00 hod. 

 Otevření školní budovy – od 7:40 hod. 

 První školní dny si nemusí žáci nosit přezůvky – nebudou se přezouvat. Šatny 

budou mimo provoz.  

 Šatní skříňky budou přiděleny v pátek 2. 9.  a v pondělí 5.9. 2022 . 

 Pro uzamčení osobní skříňky je nutné pořízení vlastního zámečku s náhradními 

klíčky. 

 Ukončení prvního dne pro 2. – 9. třídy po 1. vyučovací hodině 

 První třídy mají slavnostní přivítání v 8:15 před školou a následovat bude 

program prvního dne podle vlastního uvedeného orientačního harmonogramu.  

 Provoz školní družiny je pro děti od prvního dne zajištěn každý všední den    

do 18:00 hodin.   

 Ranní družina  bude v provozu od pátku 2. 9. 2022 v čase od 6:30 do 7:45.  

 Již od čtvrtka 1. září 2022 mohou jít žáci na oběd – nutno si jej ale včas 

objednat. Nové strávníky (noví žáci) je nutné ke stravování přihlásit – zajišťuje 

zákonný zástupce u paní hospodářky R. Šimkové – tel. 235090741 

 Obědy budou vydávány do 13:30 

 

Poznámka: 

 Upozorňujeme rodiče na výrazně omezené možnosti parkování v okolí 

školy v souvislosti s rozsáhlou úpravou vozovky v ulici Na Okraji, která 

potrvá do konce září. V přiloženém plánku je viditelná část vozovky, která 

bude jako slepá ulice zprovozněna k 1. 9. 2022. Parkování i výjezd a 

výjezd do slepé ulice bude komplikovaný dopravně i bezpečnostně. 

Žádáme proto rodiče o zvážení cesty do školy osobními vozidly. Školní 

autobus bude mít náhradní zastávku v ulici Čílova.  

  



 Další upozornění se týká omezení vstupu do školní zahrady po příjezdové 

cestě a k herním prvkům v horní části zahrady. V průběhu léta a září 

probíhá rekonstrukce střešní krytiny nad velkou tělocvičnou.  Při 

nedodržení  pokynů hrozí nebezpečí úrazu. Do dokončení stavby bude 

zamezen přístup pro veřejnost do areálu školy - zahrady s herními prvky. 

V rámci školní výuky bude vstup na zahradu pouze zadním východem 

vždy v doprovodu a za dohledu pedagoga mimo příjezdovou komunikaci. 

Příjezdová komunikace bude z hlediska provozu školy používána pouze 

pro zásobování a jinou dopravní obsluhu školy. Vstup na školní hřiště 

není stavbou omezen. 

 

B) Druhý školní den - pátek 2. září 

 Vyučování proběhne v kmenových třídách od 8:00 

 Prioritně se uskuteční třídnické hodiny, budou řešeny organizační záležitosti - 

informace k organizaci školního roku, poučení BOZ žáků, rozdání učebnic a 

pracovních sešitů, přidělení šatních skříněk, obdržení rozvrhů, ... 

 Žáci budou po celé dopoledne se svými TU.   

 Obědy budou vydávány od 11:15 do 14:00 hodin. 

1. roč. – od 11:15 do 11:45 hod.  

2. až 3. roč. – od 11:45 do 12:15 hod.  

            4. až 6. roč. – od 12:15 do 12:45hod. 

            7. až 9. roč. - od 12:45 hod do 14:00 hod  
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PRVNÍ TŘÍDY 2022/2023

 
První školní den - čtvrtek 1. září 2022: 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU V 8:15 PŘED ŠKOLOU 

 po přivítání před školou zahájení ve třídách společně s rodiči a doprovodem 

prvňáčků  

 následuje setkání rodičů se zástupci vedení ŠD v odděleních ŠD 

 v téže době  budou prvňáčci  ve třídách se svými TU  

 cca od 9:00 až 9:15 setkání rodičů a TU -  první krátká informativní třídní schůzka 

            základní informace k  průběhu prvních dnů a   týdnů prvňáčka ve škole  prvňáčci 

            mohou v tuto dobu být se svými rodiči  nebo si  v doprovodu paní vychovatelky  

            prohlédnou školní družinu a seznámí se se školním prostředím 

 oběd bude pro děti z 1. tříd, které zůstanou první den ve školní družině,          

připraven od 11: 00  

 

Vážení rodiče, chceme, aby první den byl pro děti i  jejich doprovod slavnostní, plný pohody 

a dobré nálady. Rozhodně proto počítejte s delším  dopoledním časem stráveným ve škole. 

 

  

 

 Druhý školní den - pátek 2. září 

 prvňáčci si budou postupně zvykat na školní režim - výuka bude probíhat 

               od 8:00 do  9:40, po 2. vyučovací hodině si mohou rodiče své děti 

               vyzvednout  u paní učitelky  třídní. Družinové děti budou  

               mít  do 11:15 dopolední program  s paní vychovatelkou  

               v odděleních nad jídelnou. Oběd bude prvňáčkům  vydáván v 11:15 hodin. 

  

 Od pondělí 5.9.  - výuka již bude probíhat v plném rozsahu podle rozvrhu 8:00 – 11:40 

 Další podrobné informace obdržíte vždy od svých TU a vychovatelek ŠD.   

 

 

 Věříme, že se dětem podaří dobrý start a budou  přicházet do školy s chutí a  bez obav.  

  

 


