
Vážení rodiče, milé děti, přátelé školy, srdečně Vás zveme 

na 

 
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023, 

 které se uskuteční ve čtvrtek 1. září 2022 v 8,00 hodin na školním dvoře, při nepříznivém počasí v 

tělocvičně školy. 

Budou se na Vás těšit paní učitelky, paní vychovatelky, paní asistentky i všichni zaměstnanci ZŠ a MŠ 

Stará Ves. 

Rozdělení tříd a třídních učitelů: 

1. a 2. ročník. – Mgr. Ivana Opletalová 

4. ročník – Zuzana Rhiannon Klímková 

3. a 5. ročník – Mgr. Kateřina Vansová 

Rozvrh bude zveřejněn 1. 9. 2022. 

Na výchovy a některé další výukové předměty budou děti spojovány dle období RVP 

1. -  3. ročník a 4. - 5. ročník. 

 

INFORMACE 

Všechny platby, které se budou hradit do 30. září 2022, dostanou děti v papírové podobě a 

budou i na nástěnce tříd 1. 9. 2022. 

Přihlášky do ŠD dostanou děti s vysvědčením 30. 6. 2022.   

Ke stáhnutí a vytisknutí bude i na nástěnce ŠD a na webových stránkách školy. 

Prosíme o vyplnění a odevzdání do 2. 9. 2022. 

Děti si donesou 2. 9. 2022 přezůvky s bílou podrážkou označené jménem (ne nazouváky), které si 

budou v šatně ukládat do školních plátěných pytlíků, aktovku, pouzdro. 

Učební a výtvarné potřeby budou dětem společně zakoupeny z poplatků na školní pomůcky. 

Děti 1. třídy potřebují vybavené pouzdro pastelkami (nejméně 12 odstínů), 2 – 3 tužkami s měkkou 

tuhou, gumou, strouhátkem. Dále pevnější složku na formát A4, zásobník na papírová písmena. 

Informace k výuce plavání bude upřesněna 1. 9. 2022. 

  Vyučování začíná vzhledem k dojíždějícím žákům v 7. 45 hod. 

Omlouvání dětí 

Rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte kdykoliv, nejpozději však do 7,40 hodin toho dne: 

- telefonicky nebo sms na čísle 602 188 218, 778 415 124 

V případě nerespektování výše uvedených způsobů omlouvání dětí a při neodhlášení dítěte do 7. 40 

hodin ráno toho dne jsou rodiče povinni uhradit stravu za každý neomluvený den nepřítomnosti dítěte 

v ZŠ. 



NÁVRATKA:  

 

STRAVOVÁNÍ 

Dopolední a odpolední svačiny ve školní jídelně budou realizovány. 

 

Jméno: Dopolední svačina 
1.- 5.roč.: 20,- 

Oběd  
1. – 4.r.:26,-  5.r.: 28,- 

Odpolední svačina 
1.- 5.roč.: 20,-  

 ANO - NE ANO - NE ANO - NE 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ 

 

Kroužky budou probíhat OD ZÁŘÍ 2022 v rámci školní družiny do 15. 00 hod. 

Pokud by měli zájem rodiče i z Říkovic, je možné si děti vyzvednout v 15. hod. 

  

Keramický kroužek ANO NE 

Cvičení dětí ANO NE 

Kroužek ručních prací ANO NE 

Hra na flétnu ANO NE 

Hra na kytaru ANO NE 

Informatika (ICT) ANO NE 

Logopedický kroužek ANO NE 

 

Jméno a příjmení dítěte:________________________________________________________ 

Podpis zákonného zástupce:_____________________________________________________ 

Při výběru kroužku na hudební nástroj, je nutné mít vlastní flétnu či kytaru. 

Při jakémkoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat. 

Přejeme Vám hezké léto a dětem odpočinkové prázdniny.                                                                                                     

  

Kolektiv ZŠ a MŠ Stará 


