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Informace pro rodiče dětí ze základní školy, mateřské školky, lesní školky
Léto 2022

Provoz v létě
V červenci a v srpnu se koná šest adaptačních pobytů (týdnů) a jazykových kurzů pro děti
z Ukrajiny.
V srpnu jsou dva příměstské tábory
15.-19. 8. poznávací výlety – Dita Klimešová, Petra Májová
22.-26. 8. hry a sport – Bohu Myslivcová, Klára Bednaříková

Lesní školka je v provozu od 22. srpna.
V pondělí 29.8. a v úterý 30.8. bude školka, z důvodu porad všech pedagogů, uzavřena.
Ve středu 31.8., ve čtvrtek 1.9. a v pátek 2.9. bude provoz pouze lesní školky.

Od pondělí 5. září budou již fungovat obě školky.

Zahájení školního roku 2022/ 2023

Školní rok ve škole bude zahájen ve čtvrtek 1. září v 8.00 hodin na školní zahradě.

Poté bude následovat schůzka pro děti a rodiče 1. třídy.

Co bude jinak aneb změny ve školním roce 2022/ 2023

 začátek vyučování pro všechny třídy bude v 8.00 hodin
 první přestávku budou děti 1.- 6.třídy trávit na školní zahradě
 druhou přestávku budou děti 7., 8., 9. třídy trávit na školní zahradě
 další přestávky budou prodloužené z pěti na deset minut
 děti z 2.stupně budou obědvat jídlo dovezené ze školní jídelny ZŠ Dubá
 pro děti z 2.stupně bude připravena nabídka lyžařského kurzu v zahraničí
 tělocvik se bude vyučovat ve formě dvouhodin
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ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/ 2023

Mateřská škola

vedoucí učitelka: Mgr. Bc. Helena Vysušilová
učitelka: Michaela Kratochvílová
asistentka: Ing. Miroslava Boštíková

Lesní mateřská škola

vedoucí učitelka: Bohumila Myslivcová
učitelka: Anna Cyrusová
asistentka: Barbora Šípková

Základní škola

ředitelka školy: Mgr. Iveta Myšková
zástupce ředitele: Mgr. Veronika Žáková

třída třídní učitel/ka asistent/ka prostory
1. Mgr.Dis. Tereza Laštovka Věra Horčik třída v přízemí školy (terasa)
2. Mgr. Jana Hanusová Soňa Rutová třída v 1. patře školy
3. Lucie Ďuriančiková Larysa Novak třída ve 2. patře školy
4. Mgr. Iveta Myšková Sandra Traupová třída v 1. patře školy
5. Mgr. Dita Klimešová Petra Májová

Barbora Eliášová
třída v přízemí školy

6. Petr Procházka Kateřina Hellerová třída v přízemí školy (bývalá šatna)
7. Mgr. Veronika Žáková Miroslava Boštíková třída v nové škole
8. Mgr. Milan Bárta Lenka Neckářová třída v nové škole
9. Mgr. Pavlína Lomičová třída v nové škole

Další učitelé:
Mgr.Michaela Králová, Bc.Jan Frundl, Blanka Marčalová, Karel Vodička

Školní družina a dětský klub

Vychovatelky: Petra Májová, Sandra Traupová, Barbora Šípková

Pouť do Litoměřic, 5. - 9. září 2022

V pondělí 5. září 2022 se poutníci vydají již na třetí pětidenní pouť. Tentokrát budou cílem
Litoměřice. Návrat je plánován na pátek 9. září. Bližší informace vám budou rozeslány před
začátkem nového školního roku. Pouti se mohou zúčastnit všechny děti naší školy (1.- 9.třída).
Poplatek bude činit 200 Kč.
Uvítáme pomoc rodičů při převozu zavazadel a zajištění stravování.
Děti budou určitě s sebou potřebovat spacák, karimatku, malý a velký batoh, ešus…



VZDĚLÁVACÍ EXKURZE NA JIŽNÍ MORAVU, 19.-22. září 2022

Vzdělávací exkurze je určena žákům 6., 7., 8., 9. třídy. Náplní exkurze bude zejména učivo
dějepisu, zeměpisu, přírodopisu, českého jazyka a výchovy k občanství. Účast dětí na exkurzi je
velmi žádoucí, jelikož z „poznaného v terénu a praxí“ se bude vycházet při výuce ve škole.
V termínu 19.- 22. září 2022 se vydáme poznávat region Jižní Moravy (NP Podyjí, Dukovany,
Třebíč, Znojmo). Bližší informace budou rozeslány před začátkem nového školního roku. Poplatek
za ubytování a stravování bude činit 1.200 Kč. Doprava autobusem bude hrazena z jiných zdrojů.

Školky se budou účastnit česko-německého projektu

V září se děti z našich školek budou účastnit česko-německého přírodovědného projektu. Na
vzdělávacích akcích se setkají s kamarády z Německa v Centru ochrany přírody v Neukirchu a v
Centru zemědělství v Brništi. Zájezdy budou probíhat 7. a 14. září.

Termíny na září

Zahájení školního roku ve škole 1.září 2022 v 8.00 hodin

Schůzka pro rodiče 1.září 2022 v 16 hodin na školní
zahradě

společná schůzka pro rodiče dětí
všech tříd a všech vyučujících,
představení organizace školního
roku, informace k pouti a exkurzi,
projektu Erasmus+, atd., dotazy a
diskuse

Třídnický den 2.září 2022 adaptace, zdravověda, ekologie

Pouť na Litoměřicko 5.- 9.září 2022 děti, které se nebudou pouti
účastnit, tak budou mít adaptační
pobyt ve škole

Zájezdy školek do Neukirchu a
Brniště

7., 14.září 2022

Lesní festiválek 17.září 2022 na školní zahradě
divadlo, dílny a muzika

Vzdělávací exkurze pro žáky
2.stupně

19.-22.září 2022 Jižní Morava

Erasmus+, zájezd do Turecka 24.9.-1.10.2022 vybraní žáci 2.stupně

Státní svátek 28.září 2022

Ředitelské volno 29., 30.září 2022 základní škola


