
Vážení rodiče, žáci, kolegové! 

Zahajujeme školní rok 2022 – 23.  

 

Organizace prvních školních dnů: 

1. 9. 2022 

čtvrtek 

Zahájení nového školního roku 7:55 h na obou budovách 

- pavilon – vítání prvňáčků  

- 2. – 9. ročník do 9:35 h  - třídnické práce 

- školní družina od ukončení slavnostního uvítání do 15:00 h 

- schůzka rodičů 1. tříd v 15:00 h 

2. 9. 2022 

pátek 

1. třídy do 9:35 h  

2. – 5. třídy do 11:35 h – třídnické práce 

6. – 9. ročník: 1. a 2. h práce TU; dle rozvrhu 3. – 5. hodinu do 12:30 h 

5. 9. 2022 

pondělí 

1. třídy do 10:40 h 

2. – 5. třídy výuka do 11:35 h 

2. st. výuka dle rozvrhu do 12:30 h 

6. 9. 2022 

úterý 

Sportovní den 1. stupně do 11:35 h 

2. stupeň – výuka do 14:20 h  

15:00 h – schůzka rodičů 6. tříd  

7. 9. 2022 

středa 

Adaptační kurz 6. ročníku  

Ostatní třídy výuka dle rozvrhu 

8. 9. 2022 

čtvrtek 

Adaptační kurz 6. ročníku 

Ostatní třídy výuka dle rozvrhu 

9. 9. 2022 

pátek 

Adaptační kurz 6. ročníku 

Ostatní třídy výuka dle rozvrhu 

 

Informace školní jídelny: 

Výdejní doba Školní jídelna U Stadionu:  

1. září 2022:           výdejové okénko  10,45 - 13,00 hod. 

                                jídelna 2. patro     10,30 - 13,00 hod. 

od 2. září 2022:      výdejové okénko  10,45 - 13,45  hod.                                                                                                                                                                                                 

                                jídelna 1. patro     11,30 - 14,00 hod. 

                                jídelna 2. patro     10,45 - dle potřeby 

 

Od 1. 9. 2022 dochází k navýšení ceny obědů pro žáky základních škol a gymnázia: 

 1. věková skupina    7 - 10 let:    cena se zvyšuje z 28,- Kč na 30,- Kč za MENU (polévka, 

hlavní jídlo, komponent dle výběru) 
 2. věková skupina  11 - 14 let:    cena se zvyšuje z 30,- Kč na 32,- Kč za MENU (polévka, 

hlavní jídlo, komponent dle výběru) 

 3. věková skupina  15 a více let: cena se zvyšuje z 32,- Kč na 34,- Kč za MENU (polévka, 

hlavní jídlo, komponent dle výběru) 

 

Přejeme si všichni navzájem zdravý a klidný školní rok! 

Mgr. Radka Polívková, ředitelka školy     Změna vyhrazena

          24. 8. 2022 


