
 
Informace ke školnímu roku 2021–2022 

 

Nový školní rok bude zahájen ve středu 1. září 2021 v 8:00 hodin v jednotlivých třídách ZŠ. 
(ukončení prvního školního dne přibližně v 8:45 hodin) 

 
Školní družina: 
Žádost o přijetí dítěte k docházce do školní družiny (včetně kritérií pro přijetí) je možno stáhnout 
z webových stránek školy v záložce ŠKOLNÍ DRUŽINA „Dokumenty“ . Vyplněný tiskopis je třeba 
zaslat do školy (poštou nebo e-mailem) nejpozději do 27. srpna 2021. Kapacita ŠD je 60 dětí. 
Rodiče budou o přijetí či nepřijetí dítěte informováni do 30. srpna 2021.  
Roční poplatek za školní družinu činí 2 000 Kč, tento poplatek je splatný ve dvou částech – za 
1. pololetí 1 000 Kč do 15. 9. 2021 a za 2. pololetí 1 000 Kč do 15. 2. 2022 (u sourozenců hradí 
rodiče poplatek jen za jedno dítě). Tyto platby zasílají rodiče bezhotovostně na účet školy.  
 
Školní stravovací zařízení: 
Pro žáky, kteří jsou již evidování ve školním stravovacím systému, je přihlášení obědů od 2. září 
stejné jako v průběhu školního roku. (Obědy jsou nahlášeny, rodiče je pouze odhlašují, a to 
nejpozději do 9:00 hodin předešlého pracovního dne).  
Rodiče nových strávníků obdrží první školní den tedy 1. 9. 2021 čip, za který uhradí na místě 
vratnou zálohu ve výši 130 Kč. Další informace včetně ceny obědů naleznete na stránkách 
školy.  
 
Provoz družiny a výdej obědů začíná ve čtvrtek 2. září 2021. 
 
Školní potřeby: 
Žáci si budou kupovat některé školní potřeby sami. Ty žákům nakoupí rodiče do začátku školního 
roku podle seznamu, který je uveden níže. Naše škola zajistí pro všechny žáky sešity a některé 
potřeby pro výtvarnou a pracovní výchovu – výkresy, náčrtníkové a barevné papíry, tuše, korálky a 
další materiál pro tvoření – a to za peníze, které rodiče pošlou během začátku školního roku na účet 
školy. Celková částka na tyto pomůcky činí 600 Kč na každého žáka za celý školní rok, tuto 
platbu provedou rodiče bezhotovostně na účet školy do 15. 9. 2021   
 
Učebnice a pracovní sešity:  
Učebnice jsou ze školy zapůjčeny všem žákům. Žáci 1. ročníku si na konci školního roku učebnice 
ponechávají. Pracovní sešity a pracovní listy, které žákům usnadňují výuku i procvičování učiva, 
zajistí žákům dle potřeby škola.  
 
Seznam školních potřeb, které žákům zajistí rodiče: 
 
Výtvarná výchova a pracovní činnosti: vodové a temperové barvy, pastelky, voskovky, fixy, štětce 

kulaté a ploché (tenké a silnější), nádobku na vodu, umělohmotnou paletu, nůžky, 
lepidlo (tuhé), igelitový ubrus na lavici, pracovní oděv či zástěru. Vše, co bude 
možné, bude podepsáno nesmyvatelným fixem a uloženo v kufříku označeném 
jménem.  

Tělesná výchova: do tělocvičny – kraťasy, legíny nebo tepláky, tričko, cvičební obuv se světlou 
podrážkou.  
Na hřiště: tepláky, tričko, mikinu, venkovní obuv. Všechno oblečení bude taktéž 
podepsáno fixem na textil. 

Další pomůcky: obaly na sešity a učebnice, desky na sešity, podložky do sešitu, psací potřeby: 
nutné kvalitní pero (včetně náhradního, nikoliv propisovací tužka), 2 pravítka (z 
toho 1 pravoúhlé s ryskou), tužky č. 1 – 3, ořezávátko, pryž mazací, kružítko (pro 
třetí až pátý ročník), průhledné fóliové desky A4 na vkládání pracovních listů. 

Různé: přezůvky označené jménem, 2x látkovou tašku, pytel nebo síťovku na sportovní oblečení a 
zvlášť na obuv, hrnek na pití. 

 


