
Informace ke školnímu roku 2022/2023 
 
POKYNY K PRVNÍM DNŮM ŠKOLNÍHO ROKU PRO ŽÁKY 1. ROČNÍKU  

 
Škola začíná ve čtvrtek 1. září 2022 v 7,30 hodin, předpokládaný konec přibližně 
v 8,15 hodin.  
 
 
pátek 2. 9. – výuka dvě hodiny (7:30 – 9:10) – následně přechod do družiny 
(+možnost svačiny/oběda) či odchod domů 
 
- žáci si přinesou vyplněný předběžný zájem o družinu a obědy  
- rodiče vyplní údaje do notýsku nebo žákovské knížky (zejména telefon, e-mail 
a kontaktní údaje) 
- žáci si přinesou dostatečné množství pití (pitný režim pro celý den)  
 
pondělí 5. 9. – výuka dvě hodiny (7:30 – 9:10) – následně přechod do družiny 
(+možnost svačiny/oběda) či odchod domů 
 
- přinést kufřík s výtvarnými potřebami dle seznamu  
- přinést celé balení papírových kapesníků 
- přinést cvičební úbor 
 
 
Odchody domů pouze v doprovodu dospělé osoby! Uvolněnky (tzn. lístečky na 
odchod domů) pro první ročník nejsou akceptovány. 
 

Þ veškeré pomůcky (tzn. kompletně vybavený penál, obaly na sešity, aj.) 
budou kontrolovány ve středu 7. 9. !!! 
 

Þ v týdnu od 5. 9. do 9. 9. 2022 bude probíhat vyučování dle rozvrhu (pouze 
čtyři vyučovací hodiny - konec vyučování v 11:10) 

 
Þ další informace lze dohledat na stránkách školy, popřípadě v notýsku dětí 

 
 
 



 

Informace ke školnímu roku 2022/2023 
 
 
POKYNY K PRVNÍM DNŮM ŠKOLNÍHO ROKU PRO ŽÁKY 2. – 5. ROČNÍKU 
 
Škola začíná ve čtvrtek 1. září 2022 v 7,30 hodin, předpokládaný konec přibližně 
v 8,15 hodin.  
 
pátek 2. 9. – výuka 7:30 – 11:10 
 
- žáci si přinesou vyplněný předběžný zájem o družinu a obědy  
- rodiče vyplní údaje do notýsku nebo žákovské knížky (zejména telefon, 
kontaktní údaje a e-mail) 
- žáci si přinesou dostatečné množství pití (pitný režim pro celý den)  
- zájemci o družinu přinesou vyplněnou přihlášku (i čas odchodu ze ŠD) 
 
pondělí 5. 9. – výuka 7:30 – 11:10 
 
- přinést kufřík s výtvarnými potřebami dle seznamu  
- přinést celé balení papírových kapesníků 
- přinést cvičební úbor 
 
 
 

Þ veškeré pomůcky (tzn. kompletně vybavený penál, obaly na sešity, aj.) 
budou kontrolovány ve středu 7. 9. !!! 
 

Þ v týdnu od 5. 9. do 9. 9. 2022 bude probíhat vyučování dle rozvrhu (pouze 
čtyři vyučovací hodiny - konec vyučování v 11:10) 

 
Þ další informace lze dohledat na stránkách školy, popřípadě v notýsku dětí 

 


