
Pokyny k prvním dnům a důležité informace pro školní rok 2022/2023 

pro žáky 1. – 5. ročníku 
 

1) Organizace 1. školního týdne – 01. – 02. 09. 2022 

- Škola začíná ve čtvrtek 1. září 2022 v 8,00 hodin - vstup do školy je možný od 7,40 hodin. 

 

- Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023 proběhne pro žáky 1. ročníku  

v budově školy v 1. třídě za přítomnosti místostarostky obce, zástupkyně za SPOZ, ředitelky 

školy, třídní učitelky a rodičů. 

- Program: přivítání prvňáčků s programem (dopis prvňáčkům a podr. info odesláno mailem) 

 

- Zahájení školního roku pro žáky 2. – 5. ročníku proběhne 01. 09. 2022 v 8,00 hodin 

dle seznamu žáků ve svých třídách (1. patro) a ukončení 1. školního dne bude cca v 10,00h. 

 

Čtvrtek - 01. 09. 2022: 8,00 – 10,00h (oběd od 10,00h) – následně přechod do družiny, která 

bude do 12h - možnost oběda či odchod domů 

- s sebou školní aktovku, penál, přezůvky, čip na oběd 

 

Pátek - 02. 09. 2022: 8,00 – 12,00h (4 hodiny)  

- třídnická hodina (BOZP, Školní řád, organizace) 

- žáci dostanou žákovské knížky, rozvrh hodin, sešity, učebnice a pracovní sešity 

- žáci 1. – 3. ročníku si přinesou vyplněný předběžný zájem o školní družinu  

- rodiče vyplní údaje (zejména telefon, kontaktní údaje a e-mail) do notýsku - 1. ročník  

a žákovské knížky - 2. – 5. ročník 

- zájemci o družinu přinesou vyplněnou přihlášku (i čas odchodu ze ŠD)  

 

Pondělí - 05. 09. 2022: 8,00 – 12,00h (4 hodiny) ve svých třídách s tř. učitelkami  

- přinést veškeré pomůcky (tzn. kompletně vybavený penál, obaly na sešity, aj.) 

a vybavený kufřík s výtvarnými potřebami dle seznamu  

- přinést cvičební úbor dle pokynů (viz seznam pomůcek) 

Od 06. 09. 2022 bude probíhat výuka podle rozvrhu hodin. 

 

Třídní učitelky jednotlivých ročníků 

1. ročník: tř. uč. – Bc. Jana Bahníková  

2. – 3. ročník: tř. uč. – Mgr. Petra Ptáčková  

                        asistentka pedagoga - Jindra Zábranská, DiS. 

4. – 5. ročník: tř. uč. – Lucie Durmanová  

                        asistentka pedagoga – Mgr. Iva Konečná  

4. – 5. ročník: učitel informatiky, vlastivědy, matematické gramotnosti, PČ - Mgr. Marek Skála 

 

Informační schůzky: 

- 2. – 3. ročník - 06. 09. 2022 v 16,00h – ředitelka školy, třídní učitelka, asistentka pedagoga  

- 4. – 5. ročník - 06. 09. 2022 v 15,00h – ředitelka školy, třídní učitelka, asistentka pedagoga, 

                                                                  učitelka Aj – Mgr. Petra Ptáčková   

- Omlouvání nepřítomnosti probíhá přes web stránky nebo telefonicky a dle pokynů v žákovské 

knížce žáka vzadu. 



Na web stránkách školy – www.zsmsalbrechtice.cz najdete: 

1) Pomůcky pro jednotlivé ročníky (Základní škola – Rozvrhy – Školní pomůcky – dole) 

2) Rozvrhy hodin (Základní škola – Rozvrhy – jednotlivé ročníky) 

3) Plány výuky (Základní škola – Plán výuky) 

 

2) Informace ke školní družině 

Provoz ŠD: v prvním týdnu 01. 09. do 12,00h a 02. 09 2022 do 15,00h; ranní družina bude dle 

zájmu rodičů – po provedení průzkumu a upřesnění provozu paní vychovatelkou Polákovou. 

- Ranní družina od 6,30 – 7,30h   

- Poplatek za ŠD činí 150 Kč/za měsíc – platí se 09. – 12. 2022 (do 30. 09. 2022) 

Přijímat budeme žáky dle platných kritérií pro ŠD a o výsledku přijetí/nepřijetí budete 

informováni paní vychovatelkou ŠD a lístečky k platbě úplaty předá – Martina Poláková. 

 

Provoz ŠD ve šk. roce 2022/2023: 

PO - 6,30 – 7,30; 12,00 – 16,15 

ÚT - 6,30 – 7,30; 12,00 – 17,00 

ST - 6,30 – 7,30; 12,00 – 16,15 

ČT - 6,30 – 7,30; 12,00 – 17,00 

PÁ - 6,30 – 7,30; 12,00 – 16,00 

 

Zájmové kroužky při ŠD: 

ÚT – 15,00 – 17,00 - Pohyb hrou – Martina Poláková  

ČT – 15,00 – 17,00 - Veselé tvoření – Mgr. Iva Konečná  

 

3) Informace o stravování ve školním roce 2022/2023 

Školní stravování je zajištěno každý den (aktuální jídelníček viz odkaz školní jídelna). 

• Od 01. 09. 2022 se musí každý žák přihlásit sám, bude mít na výběr ze dvou jídel (první 

školní den je jedno jídlo, které bude možno vyzvednout již od 10,00h). 

• Od října žáci ZŠ mají obědy přihlášeny automaticky (oběd č. 1) 

• Odběr oběda je možný pouze po přiložení čipu na terminálu, který je umístěn ve školní 

jídelně. 

• Jídelníček bude vyvěšen na webových stránkách školy a nástěnkách v ZŠ a MŠ. 

• Odhlášení, nebo změnu oběda lze provést na stránkách: http://www.strava.cz/istravne/  

 nebo telefonicky – ŠJ Týniště nad Orlicí - 494 371 446, 725 707 390 

(odhlášení je možné nejpozději den předem do 10,00h). 

• Oběd bude podáván dle časového harmonogramu a rozvrhů jednotl. tříd .  

 

Další informace ke školnímu roku 2022/2023 budou průběžně zveřejňovány na web stránkách 

školy, ve vitríně na budově školy, na hl. nástěnce ve škole a pravidelně budou posílány tř. 

učitelkami vždy v pátek. Případné dotazy, připomínky či podněty můžete zasílat tř. učitelkám, 

které na ně budou odpovídat v pracovní dny do 15,30h. 

 

V Albrechticích n. O., dne 24. 08. 2022 

Mgr. Simona Baláčková - ředitelka školy 

a třídní učitelky ZŠ Albrechtice nad Orlicí 

http://www.zsmsalbrechtice.cz/
http://www.strava.cz/istravne/

