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Organizace nového šk. roku 2022/2023 
 

Vážení rodiče,  
v následujících řádcích naleznete nejdůležitější informace, které napomohou hladkému začátku školního roku. 
 
Začátek školního roku pro všechny žáky:  
ČTVRTEK 1. 9. 2022 od 08.00 h 

-  uvítání všech žáků, zejména prvňáčků se zák. zástupci – na zahradě ZŠ (v nepříznivém počasí v tělocvičně) – 
vč. zástupce Města Hlučín a pana faráře  

-  během slavnostního zahájení na zahradě školy/či tělocvičně, se uskuteční i „Požehnání pro školáky“, kdy si 
můžete nechat posvětit vybrané školní věci (bude na ně vyhrazeno zvláštní místo – upřesníme v den konání)  

-  oficiální ukončení slavnostního zahájení v 08.45 (upřesní tř. učitelé), následně odchod žáků domů 
 
ROZVRH V 1. TÝDNU 
2. 9. 2022  
1. třída - 2 vyučovací hodiny (konec v 9,40) 
2. - 5. třída - 4 vyučovací hodiny (konec v 11,40) 
5. – 7. 9. 2022  
1. třída – 3 vyučovací hodiny (konec v 10,45) 
2.- 5. třída - 4 vyučovací hodiny (konec v 11,40) 
od 8. 9. 2022  
výuka dle rozvrhu 
 

Třídní schůzky:  
1. třída  - 1. 9. v 10.00 h  
2.- 5. třída  - 6. 9. v 17,00 h  
 

Stravování: 
Přihlášení přes portál www.strava.cz a 1. 9. u p. Ivany Pchálkové (v prostorách jídelny ZŠ). 
Obědy je možno odebírat od pátku 2. 9.    
Máte-li obědy již vyřízené, platí, že si rodiče obědy přihlašují v těch dnech, kdy dítě na oběd půjde. Jednotlivé třídy se 
budou ve školní jídelně střídat (přesný harmonogram bude upřesněn), proto prosíme o trpělivost při čekání na dítě.  
 

Družina: 
Přihlášení 1. 9. u vychovatelek v ZŠ (prostory chodby a školní družiny I.)  
Ranní družina (od 2.9.) 
1.třída – od 06.30 – 07.35 - adaptace v 09/22 v přízemí - paní Z. Fojtíková (od 10/2022 v 2. patře  – paní T. Kotlářová) 
2.- 5. třída - od 06.30 – 07.35 - 2. patro – paní T. Kotlářová 
 
Odpolední družina (do 16,15 h) 
I . oddělení (1.+ 2. třída) - po výuce a obědě do 15.00 h v přízemí (Z. Fojtíková), 
 pak přecházejí do 2. patra (T. Kotlařová)         
II. oddělení  (3.- 5. třída) – po výuce a obědě do 16.15 h v 2. patře (T. Kotlařová)  
  
Zájmové kroužky: 

- realizace přes DDM Hlučín nebo externí subjekty (probíhají v prostorách školy) 
- rozpis kroužků a přihlášky na letošní rok na třídních schůzkách 
- provoz zájmových kroužků bude zahájen od 3. 10. 2022 

              
           Petra Fojtíková, v.r. 

    ředitelka školy 


