
INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023 PRO RODIČE ŽÁKŮ 1. TŘÍD

Vážení rodiče,

zdravíme Vás na konci prázdnin a posíláme informace k zahájení nového školního roku
2022/2023. Celý pedagogický a nepedagogický tým v tomto týdnu chystá školu na nový
školní rok. Všichni kolegyně a kolegové se již na děti těší a budou dělat vše pro to, aby
školní rok byl pro děti co nejzajímavější a nejpřínosnější.

Přidáváme rovněž pár dalších organizačních opatření.

První školní týden

1. ročník má svoje třídy v budově Neorondelu – viz plánek v příloze a v prostoru hlavního
vstupu do Neorondelu. Zde budou také vyvěšeny seznamy žáků prvních tříd s označením
jejich tříd a se jménem třídní paní učitelky, paní vychovatelky, popř. i paní asistentky.

Zahájení školního roku proběhne 1. září. Budova Neorondelu bude zpřístupněna od 7:30
hodin. Zahájení školního roku začne v jednotlivých třídách v 8:00 hodin. Trvat bude přibližně
30 minut. Pokud budou rodiče chtít, mohou do tříd na první hodinu jejich dětí, pokud ne,
prosíme rodiče, aby na svoje děti počkali venku před Neorondelem.

Třídní paní učitelky a paní vychovatelky budou na svoje prvňáčky čekat v prostoru hlavního
vchodu do Neorondelu. V ruce budou mít informační kartu s označením třídy. Všem žákům i
rodičům rádi a ochotně poradí také pracovníci recepce. K dispozici bude dostatek
informačních materiálů.

Dne 1. září není provoz školní družiny ani školního stravování. K provozu školní jídelny ještě
dodáváme informaci, že z kapacitních důvodů budeme po celý školní rok 2022/2023 vařit
pouze jedno jídlo. Informace ohledně plateb obědů jste obdrželi během prázdnin. Dosud
zaslané platby budou přiřazeny do konce tohoto týdne. Jídelníček a odhlašování obědů
probíhá přes aplikaci Strava.

V pátek 2. 9. 2022 mají žáci 1. tříd dvě vyučovací hodiny. Vyučování končí v 9:45 hodin. Po
nich následuje program školní družiny včetně oběda. Provoz školní družiny končí nejpozději
v 17:00 hodin. Vyzvednutí žáků je možné hned po skončení vyučování, tedy v 9:45 hodin
nebo po obědě, nejdříve však od 12:00 hodin.

Ranní provoz družiny je v zajištěn v době od 6:30 do 7:30 hodin. Příchod žáků je možný
nejpozději do 7:15 hodin.

V pondělí 5. 9. 2022 mají žáci 1. tříd tři vyučovací hodiny. Vyučování končí v 10:40 hodin. Po
nich následuje program školní družiny včetně oběda. Provoz školní družiny končí nejpozději
v 17:00 hodin. Vyzvednutí žáků je možné ihned po ukončení vyučování, tedy v 10:40 hodin
nebo po obědě, nejdříve však od 12:00 hodin.

Od úterý 6. 9. bude probíhat vyučování podle platného rozvrhu hodin, který najdete od
pondělí 29. 8. v systému Bakaláři. Ranní provoz družiny bude zajištěn v době od 6:30 do



7:30 hodin. Příchod žáků je možný nejpozději do 7:15 hodin. Odpolední družina bude
následovat po ukončení vyučování, vyzvednutí žáků bude možné do 17:00 hodin. Popř. po
individuální žádosti a domluvě s paní vychovatelkou.

V příloze připojujeme seznam pomůcek pro 1. třídu. Další potřebné informace obdrží žáci od
třídních učitelek a vychovatelek ŠD během prvních školních dnů.

Veškeré důležité informace a aktuality budou pravidelně zveřejňované na internetových
stránkách školy. Rodiče budou také informováni přes komunikační systém Bakaláři.

Ředitelské volno

V pátek 18. listopadu 2022 bude vyhlášeno ředitelské volno. Nebude probíhat výuka, provoz
družiny ani školní jídelny. Organizace školního roku a veškeré termíny jsou zveřejněny na
webových stránkách školy www.zslibeznice.cz/akce

Věříme, že Vám výše uvedené informace pomohou na začátku školního roku a těšíme se na
konstruktivní spolupráci.

S pozdravem za líbeznickou školu

František Grunt, ředitel školy

Martin Skalický, zástupce ředitele – Neorondel

Příloha:

Seznam pomůcek pro 1. třídu

Plán Neorondelu


