
Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí, 
příspěvková organizace 

Informátor  pro školní rok 2022/2023 

A je to tady! 
Školní rok 2022/23 je zahájený. Ve 

škole jsme za pěkného počasí přivítali 
251 žáků, z toho 27 prvňáčků. Tradiční-
ho vítání se účastnilo vedení školy spolu 
s panem starostou ing. D. Dvořákem a 
panem farářem Mgr. J. D. Štefíkem.  

Do našeho kolektivu jsme uvítali p. 
uč. Ivanu Kurkovou a p. vychovatelku J. 
Jarošovou. Na konci školního roku jsme 
se rozloučili s paní učitelkou Zdeňkou 
Dlouhou, která do naší školy přišla 1. 9. 
1998. Patří ji velké poděkování za její 
práci, ochotu, pěkný vztah k žákům. 
Moc poklidných dnů si ale neužila, ne-
boť jsme ji povolali zpátky jako zástup 
za nemocného pana učitele Chvostka.   

Vzdělávání v základní škole se usku-
tečňuje podle vzdělávacího programu 
„Škola pro všechny“. Cílem je poskyto-
vat výchovu a vzdělávání v rámci školní 
docházky, pomáhat žákům rozvíjet je-
jich osobnost, získávat poznatky o světě, 
životě, člověku apod. Žáci pracují nejen 
v kolektivu třídy, ale i v kolektivu ji-
ných žáků, např. během projektových 

dnů. V letošním školním roce nabízíme 
žákům dostatek mimoškolních aktivit, ale 
také opět doučování, které je financováno 
z Národního plánu obnovy.  

Chtěla bych poděkovat paní Kolbové, 
která nám na začátku školního roku při-
vezla sponzorský dar – obaly, složky, kan-
celářské potřeby, které budou k dispozici 
našim dětem. Děkuji paní Machancové za 
fotografie ze slavnostního zahájení školní-
ho roku. Poděkování patří i panu Milanu 
Sýkorovi a Filipu Deklevovi opět za zá-
znam a fotografie z dronu. 

Na začátku roku se převážná většina 
alespoň těch mladších žáků do školy těši-
la. Doufám, že jim to vydrží a my všichni 
zaměstnanci je po celý rok budeme moti-

vovat. Máme krásné sportovní zázemí za 
školou, které budeme co nejvíce využívat 
nejen k výuce, ale i k mimoškolním aktivi-
tám.  

Rodičům přeji pevné nervy, mnoho 
radosti z úspěchů svých dětí. 

Poklidný a příjemný školní rok 
 

přeje Yvetta Kunzová, ředitelka školy  
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Důležité kontakty 
web: www.zs-staravesno.cz skola@zs-staravesno.cz, 558 669 222 

 Vedení školy Kde nás najdete? 

Ředitelka Mgr. Yvetta Kunzová 
přízemí - ředitelna - 591 142 210, 774 848 880 
yvetta.kunzova@zs-staravesno.cz 

Zás. ředite-
le 

Mgr. Zuzana Stejskalová 
přízemí - zástupce ředitele - 591 142 211 
zuzana.stejskalova@zs-staravesno.cz 

Výchovný 
poradce 

Mgr. Dohnalová Šimečková 
A – II. patro kabinet Př 591 142 218 
eva.dohnalova@zs-staravesno.cz 

Účetní Lenka Křížová 
přízemí - účetní - 591 142 212, 558 662 807 
lenka.krizova@zs-staravesno.cz  

Třída Třídní učitel, vyučující  

I.  
Mgr. Z.  Chvostková 
školní as. K. Hrdličková 

A – II. patro,  591 142 216 
zdenka.chvostkova@zs-staravesno.cz 

II. A Mgr. L. Velímová 
A – II. patro,  591 142 216 
lucie.velimova@zs-staravesno.cz 

II. B 
Mgr. H. Haasová 

 as. p. P. Ivánková 
A – II. patro,  591 142 216 
hana.haasova@zs-staravesno.cz 

III.  Mgr. Jindra Staňková 
A – II. patro,  591 142 216 
jindra.stankova@zs-staravesno.cz 

IV.  
Mgr. Sylva Janečková 
as. p. J. Dorotíková 

A – II. patro,  591 142 216 
sylva.janeckova@zs-staravesno.cz 

V. A 
Mgr. H. Cholevová  

 as. p. A. Golková 
A – II. patro,  591 142 216 
hana.cholevova@zs-staravesno.cz 

V. B Mgr. R. Němcová  
A – II. patro, 591 142 217 
romana.nemcova@zs-staravesno.cz 

VI. A Mgr. J. Boháčová 
A – II. patro kabinet Př 591 142 218 
jana.bohacova@zs-staravesno.cz 

VI. B Mgr. R. Hermanová 
A – II. patro, 591 142 217 
regina.hermanova@zs-staravesno.cz 

VII.  Mgr. L. Pilátová 
A – II. patro kabinet Př 591 142 218 
lucie.pilatova@zs-staravesno.cz 

VIII. A Mgr. V. Borkovcová 
A – II. patro kabinet Př 591 142 218 

vendula.borkovcova@zs-staravesno.cz 

VIII. B Mgr. L. Havránek 
A – III. patro, 591 142 219 
leos.havranek@zs-staravesno.cz 

IX.  Mgr. A. Weczerková 
A – II. patro kabinet Př 591 142 218 
a.weczerkova@zs-staravesno.cz 

 Bc. Petra Fešarová 
A – I. patro,  591 142 215 
petra.fesarova@zs-staravesno.cz 

  Mgr. J. Chvostek 
A - I. patro, 591 142 214 
jaromir.chvostek@zs-staravesno.cz 

 Mgr. I. Kurková 
A – II. patro, 591 142 216 
ivana.kurkova@zs-staravesno.cz 

 Ing. A. Srba 
A – II. patro, 591 142 217 
anna.srba@zs-staravesno.cz 
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Počet žáků: 251, z toho 143 chlapců, 108 dívek 
13 tříd  - 7 na prvním, 6 na druhém stupni 
Počet učitelů:   20    Asistenti pedagoga: 3     Vychovatel ŠD:  4    Školní asistent: 1 
Budova B  
Všechny třídy jsou i letos na budově A. V hlavní budově zůstává mateřská škola s oddě-

lením Sluníček a Hvězdiček, školní družina a základní umělecká škola. V 1. patře se tedy 
nachází nově 3. oddělení ŠD, mateřská škola a hudebna. V přízemí jsou i letos 2 místnosti 
pro školní družinu, třída pro ZUŠ a dále je zde sborovna a kanceláře vedení školy. Všechny 
vchody do budovy i kola jsou střeženy kamerami s každodenním videozáznamem.  

Budova A  
Ve 3. poschodí se nachází gymnastický sál, učebna výtvarné výchovy = kmenová učeb-

na VI. B, multimediální jazyková učebna. Je zde rovněž umístěna jedna učebna odloučené-
ho působiště Základní umělecké školy v Brušperku.  

Ve 2. poschodí: učebny  II. A, II. B, IV., VIII. A, VIII. B, IX. = učebna přírodopisu, 
učebna výpočetní techniky. 

V 1. poschodí: odborná učebna pro výuku fyziky a chemie,  učebny  I., III., VI. A = 4. 
oddělení školní družiny, V. A,   V. B  a čítárna.  

V přízemí je umístěna školní dílna, cvičný byt, ve vestibulu školní jídelna a vrátnice.  
Žáci používají ke vstupu do školy pouze vchod do budovy A  přes čip nebo ISIC 

kartu, nemusejí zvonit na vrátnici či vedení školy. 

email: eva.dohnalova@zs-staravesno.cz; tel. 591 142 218 
Konzultační hodiny výchovného poradce pro rodiče i žáky (II. patro kabinet Př): 
pondělí a středa kdykoliv po telefonické domluvě

email: zuzana.stejskalova@zs-staravesno.cz 
na tel. 591 142 211,  

email: petra.fesarova@zs-staravesno.cz, tel. 591 142 215 

 

I. oddělení: J. Klečková kleckova@zs-staravesno.cz, tel. 591 142 221, 603 233 572  

II. oddělení: A. Golková anita.golkova@zs-staravesno.cz, tel. 591 142 222 

III. oddělení: A. Klečková  alena.kleckova@zs-staravesno.cz, tel. 591 142 223 

IV. oddělení: J. Jarošová jana.jarosova@zs-staravesno.cz, tel. 597 457 247  

Kapacita školní družiny je 100 žáků, a ta byla vyčerpána. Otevřeli jsme letos 4 oddělení. 
V provozu je ranní družina již od 6:15 do 7:15 a od 11.05 do 16.30 hodin. Poplatky se vy-
bírají vždy ve dvou splátkách: do konce října a do konce ledna dle směrnice (k dispozici na 
webu školy). Další je poplatek za odpolední čaj, který činí 100 Kč na celý školní rok. Rodi-
če musí potvrdit podpisem vnitřní řád školní družiny.  

 

Základní informace o organizaci školy 2022/2023  

Výchovná poradkyně - Mgr. Dohnalová Šimečková Eva 

Metodik prevence - Mgr. Zuzana Stejskalová 

Učitel předmětů speciální pedagogické péče - Bc. Petra Fešarová 

Školní družina - ved. vychovatelka Jana Klečková 
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Školní jídelna - ved. Věra Šindelová 

email: jidelna.staraves@seznam.cz, tel.: 591 142 226, 558 669 247  
V naší  kuchyni budou různé speciality připravovat kuchařky Renáta Hýlová, Pavla Vávro-

vá, Renáta Klímová, Kateřina Zemánková, Martina Palagyiová a Jarmila Jurinová. Stejně 

jako vloni zajišťujeme stravu cizím strávníkům – důchodcům, obecnímu úřadu i některým 

firmám. Školní jídelna stravuje žáky od 11.00 do 13.15 hodin.  

Od 1. 9. došlo k navýšení cen stravného pro děti v MŠ: 

 

Zařízení školního stravování zabezpečují hmotnou péči pro žáky pouze v době pobytu ve 

škole. Za pobyt ve škole se považuje i první den nemoci dítěte (MŠ) a žáka (ZŠ) a zákonný 

zástupce si může stravu odnést v jídlonosiči (pro žáky ZŠ musí být jídlonosič opatřen číslem 

čipu). Tento výdej probíhá od 11.15 do 12.00 hodin. Pokud dojde k vyzvednutí jídlonosiče 

po uplynutí této doby, nenese škola odpovědnost za nezávadnost oběda. Druhý a další dny 

nemoci nejsou považovány za pobyt ve škole a žák - dítě (zákonný zástupce) stravu za sníže-

nou úplatu odebrat nemůže. Pokud oběd budete chtít i po dobu nemoci, platíte plnou cenu, tj. 

84 Kč. Nevyzvednutá strava propadá, strávník nemá nárok na náhradu neodebrané stravy. 

Cena čipu je 90 Kč, která bude účtována při prvním výběru stravného, nově žáci 1. třídy 

užívají ISIC kartu. V případě ztráty je potřeba zakoupit čip nový. V případě odchodu žáka ze 

školy se čipy nevrací. 

Platba na daný měsíc je stažena z účtu od 25. do 27. dne předešlého měsíce. Tzn. na 

měsíc září byla platba stažena již v srpnu.  

Jídelní lístek je k dispozici na webových stránkách školy. 

Strava se odhlašuje nejpozději jeden pracovní den předem do 13.00 hodin prostřednictvím: 

webu estrava (v MŠ výjimečně prostřednictvím emailu). Výjimečně lze oběd  první den 

absence odhlásit ráno emailem do 7 hodin. 

Pokud budete chtít oběd odhlásit později – opravdu vám nebude vyhověno. 

 

Aplikace e-strava v mobilu 
Pro přihlašování a odhlašování obědů je k dispozici mobilní aplikace Estrava, existuje 

verze pro smartphony s OS Android a iPhone. Stahujte z Obchod play a z App store, pro 

vyhledání zadejte Estrava Ulrich. Aplikaci nainstalujte do mobilu. Všechny ostatní přístupy 

zůstávají zachovány. 

 
 
 
 Jana Kantorová, Lucie Zajacová, Marie Šmotková, Ludmila Stabravová 

Správní zaměstnanci - ved. Luděk Kobližka - školník 

Mateřská škola Základní škola 

  do 6 let 7 - 8 let žáci 7-10 let 26 Kč 

přesnídávka 11 Kč 13 Kč žáci 11-14 let 28 Kč 

oběd 21 Kč 23 Kč žáci 15 a více let 30 Kč 

svačinka 8 Kč 10 Kč     

 celodenní 40 Kč 46 Kč ostatní 84 Kč  
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• Školní budova se otevírá v 7.00 hodin a zavírá v 17.15 hodin. Žáci podle školního řádu 
musí být 5 minut před zahájením vyučování ve svých třídách. Stále někteří žáci chodí 
do školy pozdě.  

• První vyučovací hodina začíná v 7.30 hodin, poslední vyučovací hodina končí ve 14.40 
hodin. Hlavní přestávka trvá 15 minut (9.10–9.25 hodin). Všech přestávek mohou žáci vyu-
žít v prostorách nové školní budovy ke sportu (stolnímu tenisu) a odpočinku.  

• V každé třídě 1.–4. ročníku je určena funkce šatnáře, který před zahájením vyučování za-
myká šatnu. Žáci nenechávají v šatnách cenné věci. Žáci 5.–9. ročníku mají k dispozici 
šatnové skříňky. Po ukončení vyučování odvádí vyučující žáky do vestibulu, do jídelny a do 
šaten. Po obědě žáci odcházejí do školní družiny, domů nebo do zájmových kroužků. Škol-
ní řád školy je vyvěšen ve vestibulu školy, třídách, webu školy a v Bakalářích, rodiče se 
s ním musí seznámit. 

• Žákům je zajištěn pitný režim formou čaje - poplatek 100 Kč za rok. Dále je k dispozici 
nápojový automat.  

• Zákonný zástupce žáka (rodič) je povinen omluvit nepřítomnost žáka do tří dnů. Delší 
předem známou absenci povoluje ředitelka školy na základě písemné žádosti. V případě 
dřívějšího odchodu z vyučování vyplní rodiče formulář pro uvolňování dětí (k dispozici u 
tř. učitele nebo ke stažení na internetových stránkách školy). Pokud nebude omluvenka na 
tomto formuláři, musí obsahovat formulaci: „Přebírám zodpovědnost“.  

• Žáci mohou v době polední přestávky opustit školní budovu jen se souhlasem zákonného 
zástupce.  

 
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023. 
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023. 
 
Prázdniny 
Podzimní prázdniny: středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022 
Vánoční prázdniny: pátek 23. prosince 2022 - pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v 
úterý 3. ledna 2023. 
Pololetní prázdniny: pátek 3. února 2023 
Jarní: 6. 3 – 12. 3. 2023, nástup 13. 3. 2023 
Velikonoční prázdniny: čtvrtek  6. dubna, pátek 7. dubna 2023 je tzv. ostatním svátkem.  
Hlavní prázdniny: od 1. července 2023 do 3. září 2023  
Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne  v pondělí 4. září 2023.  
 
Zápis do I. ročníku: 12. 4. 2023  od 13.00 do 17.30 hodin v I. patře základní školy. 
V MŠ si na začátku dubna můžete rezervovat čas zápisu. Zapisují se děti narozené od 1. 9. 
2016 do 31. 8. 2017 a žáci po odkladu. Pro zápis je nutný rodný list dítěte a občanský průkaz 
zákonného zástupce. Nutno vyplnit žádost a odevzdat nejlépe od 1. do 6. dubna 2023 v MŠ 
nebo sekretářce školy. Žádost si vyzvedněte v MŠ nebo stáhněte na webových stránkách ško-
ly. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může rodič požádat o odklad školní 
docházky o jeden rok, a to za předpokladu, že v době zápisu (tj. do 30. 4.) bude písemná žá-
dost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a od-
borného lékaře nebo klinického psychologa. Vzhledem k tomu, že pedagogicko-psychologické 
poradny jsou vytížené, doporučujeme objednání dítěte do konce ledna. 
K zápisu se dostaví i děti, které měly odklad školní docházky a u zápisu v naší škole byly v 
loňském roce. 
 

Organizace výuky 
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Přijímací zkoušky:  
Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český 
jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou 
termínech, je stanovena v řádném termínu na dny: 

• Čtyřleté obory a nástavbové studium – 13. 4. a 14. 4.2023. 
• Šestiletá a osmiletá gymnázia – 17. 4. a 18. 4. 2023. 
• Náhradní termíny – 10. 5. a 11. 5. 2023. 

 
Klasifikační porady:      v I. pololetí -  25. 1. 2023              v II. pololetí -  23. 6. 2023  

Nepovinný předmět náboženství - středa 

 
Je třeba upozornit, že z nepovinného předmětu žáci do-
stávají na vysvědčení známku. 
Pro odhlášení v pololetí je nutná 
žádost zákonného zástupce ředitelce školy. 

Školní knihovna  
Se nachází v 1. poschodí vedle výtahu. 
Otevřena je v pondělí od 12:30 do 13:30 hodin.  
 
Projekty, ve kterých jsme zapojeni 

• Ovoce a mléko do škol 

V tomto školním roce už jen pro žáky I. stupně. Produkty si žáci mohou odnést 
domů a je na vás, jak s těmito produkty naložíte. Nevíme, zdali vaše dítě netrpí 
alergií na některé druhy ovoce, nebo na mléčné výrobky. Navíc se tato skutečnost 
může v průběhu roku měnit. Zdůrazňuji, že je na vás, co svému dítěti dovolíte 
nebo zakážete. 

• ŠABLONY_III_Stará Ves n O. - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021767 - datum 
zahájení 1. 1. 2022 - 30. 6. 2023 - pro MŠ a ZŠ - letos dokončujeme a realizujeme 
personální šablony - školní asistent v MŠ i ZŠ, čtenářský klub a doučování. 

• Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy - 
reaguje na potřebu žáků ohrožených školním neúspěchem, nabídnuto v každé tří-
dě. 

1. h 7.30–8.15 

2. h 8.25–9.10 

3. h 9.25–10.10 

4. h 10.20–11.05 

5. h 11.15–12.00 

6. h 12.10–12.55 

7. h 13.00–13.45 

8. h 13.55–14.40 

Zvonění 

Co žákům nabízíme ... 

1. roč. 

2. roč. 

3. roč. 

4. a 5. roč. 

6. roč. 

8. a 9. roč. 

11.30 -12.15 ve škole 

12.30 -13.15 fara – vyzvednutí v družině 

12.30 -13.15 fara – vyzvednutí v družině 

13.15 – 14.00 fara – čekají ve vestibulu 

14.00 – 14.45 fara – odcházejí sami 

14.45 – 15.30 fara – odcházejí sami 
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Plánované akce:  

• Výstava chovatelů, Velká cena ZOO, Vítání podzimu aneb rej masek, Mikulášská nadíl-
ka, Rozsvěcování vánočního stromu a vánoční jarmark v budově školy i na zámku, Vá-
noční koncert, Vítání jara, Xixa má talent, Dva projektové dny - Prevence úrazu pro 
I. stupeň, Den nezávislosti pro II. stupeň, Letem světem - 3. díl - Austrálie, Plavání, Dět-
ský den = Olympijský den naruby  - odpolední akce s rodiči ... 

Mimoškolní aktivity pro žáky - začínáme v říjnu 

Sportovní kroužek 
pro 3.-5. třídu 

L. Havránek Úterý 12.10 – 12.55 1000 Kč ročně 

Florbalový kroužek  
pro 2. stupeň 

L. Havránek Pátek 13.00 – 13.45 1000 Kč ročně 

Přírodovědný kroužek 
1. a 3. třída 

P. Dostalíková 
Lichý týden čtvrtek  
13.00 – 13.50 

400 Kč ročně 

Přírodovědný kroužek 
2. a 4. třída 

P. Dostalíková 
Sudý týden čtvrtek 
13.00 – 13.50 

400 Kč ročně 

Přírodovědný kroužek 
5- 7. třída 

J. Boháčová 
Lichý týden - pondělí 
13.00 – 13.50 

400 Kč ročně 

Mažoretky I. stupeň začá-
tek od 15. 9. 2022 

J. Staňková Čtvrtek 16.00 – 16.45 900 Kč pololetí 

Keramický kroužek  
1. a 3. tř 

L. Velímová, V. 
Borkovcová 

Sudý týden čtvrtek 
13:00 – 14:00 

1000 Kč ročně 

Keramický kroužek  
2. a 4. tř 

L. Velímová, V. 
Borkovcová 

Lichý týden čtvrtek 
13:00 – 14:00 

1000 Kč ročně 

Počítačový kroužek 4. tř. H. Cholevová Úterý 12.05 – 12.50 400 Kč ročně 

Turisticko zálesácký 
kroužek 3. až 5. tř 

P. Fešarová Úterý 13.00 – 13.50 400 Kč ročně 

COUNTRY kytara  
- základy 

R. Hermanová 
Pátek 13.15 – 14.00 
pro žáky 6.- 9. tř. 

500 Kč na 
pololetí 

Školní časopis 
J. Chvostek,  
A. Weczerková 

Pátek  13.15 – 14.15 600 Kč ročně 

Atletický kroužek 
AK SSK VÍTKO-
VICE 

Úterý 16.10 – 17.00 
1 200 Kč na 
pololetí 

Kroužek ruského jazyka 
2. -. 5. tř. 

A. Srba Pátek 13.05 – 13.50 400 Kč ročně 

http://www.zs-staravesno.eu/wp-content/uploads/2021/09/stará-ves-letáček.pdf


V ní můžete vidět nejen průběžnou klasifikaci vašich dětí, ale i zprávy pro rodiče, či můžete 
zasílat omluvenky žáků. Přístupové údaje si rodič může vyzvednout osobně u třídních učitelů 
či ředitelky školy. Přihlašovací údaje rodičů  nedostanou žáci z důvodu možného zneužití.  
Postup na mobilu 

• stáhnout si aplikaci Bakaláři online, vyhledat školu a pak již vše funguje. 
Postup pro přihlášení  na PC: 

• zvolte v internetovém prohlížeči webové stránky školy: www.zs-staravesno.cz 

• zvolte v  horním menu záložku „Klasifikace“  

• zadejte přihlašovací údaje 

• nejvíc vás asi bude zajímat - klasifikace - průběžná 

• v záložce Komens lze zaslat učiteli nebo vedení školy omluvenku. Omluvenka v systému 
Komens nahrazuje telefonickou omluvu na začátku nemoci. Samozřejmostí je písemná 
omluvenka v ŽK po skončení nepřítomnosti, a to z důvodu, že vaše přihlašovací údaje ze 
zkušeností, které máme, používají i vaše děti. Nemělo by to tak být! 

Žákovské knížky v papírové podobě slouží jen pro omluvu a další sdělení. 
Podrobnější příručka je na stránkách školy v záložce Dokumenty, v případě dotazů kontaktujte 
ředitelku školy.  
Pokud rodič nemá přístup k internetu, může si u třídního učitele 1× za měsíc vyžádat výpis 
známek. 

Elektronická žákovská knížka pro žáky 3.—9. třídy 

SRPŠ - Spolek rodičů dětí při ZŠ a MŠ,  z. s.  - srps.staraves@seznam.cz  

Spolek rodičů spolupracuje se školou, přináší návrhy a podněty pro činnost školy, rodiče se 

zapojují do akcí pořádaných školou, samostatně spolek pořádá školní ples. Rodiče a veřejnost 

tak mají možnost své požadavky vidět v reálném světle a rovněž možnost pochopit nelehkou 

práci pedagogů.  

Organizuje i sběr starého papíru i tentokrát budeme pokračovat ve sběru starého papíru 
formou individuálního odevzdávání ve sběrnách:  

• ve Staré Vsi nad Ondřejnicí 
• v Krmelíně 

V průběhu celého roku mohou rodiče papír, železo, elektroodpad a další komodity předávat 
ve prospěch školy, stačí nahlásit školu, jméno dítěte a třídu.  

V loňském školním roce přišlo za odevzdaný sběr na účet SRPŠ 9 381,80 Kč, a z toho 
4 842 Kč pro mateřskou školu. Všem těmto rodičům patří velké poděkování. Prostředky byly 
použity na výtvarné potřeby žáků. 

• Žáci školy vstupují do budovy školy jen hlavním vchodem - budova A. 

• Žáci 1. třídy užívají ke vstupu do budovy A  ISIC karty, ostatní čip, nemusejí 
zvonit na vrátnici či vedení školy. 

• Nové mimoškolní aktivity 

• Nová běžecká dráha a doskočiště za školou 

• Nové 4. oddělení školní družiny 

• Rozšíření provozu ranní družiny již od 6.15 hodin 

Novinky ve školním roce 2022/2023 


