Informace pro zákonné zástupce - školní rok 2021/2022

Adresa školy: Základní škola a Mateřská škola Kmetiněves 77, 273 22 Hospozín
Webové stránky školy: www.zskmetineves.cz
Emailová adresa: zskmetineves@zskmetineves.cz
Kontakty:
1.

Kancelář ředitelky školy: 601 123 594, pevná linka 315 766 010
Sborovna:
602 270 792
Školní jídelna:
725 545 542
Školní družina:
725 862 554
Mateřská škola:
725 848 542
Představení pedagogického sboru
Mgr. Petra Roušalová:
Mgr. Jana Hofmanová:
Vendula Studená:
Jana Cífková:
Bc. Eva Kramperová:
Jana Hrůnková:
Bc. Marie Dragounová:
Jitka Chvapilová:

ředitelka školy
třídní učitelka 1. ročníku
třídní učitelka 2. a 3. ročníku
třídní učitelka 4. a 5. ročníku
vychovatelka v odpolední školní družině
asistent pedagoga, vychovatelka v ranní školní družině
učitelka MŠ
učitelka MŠ

2. Informace:
 Školní družina – 70Kč/měsíc, kapacita 30 žáků
 Školní jídelna – částka za obědy zůstává stejná
 Slavnostní uvítání – zahájení školního roku – středa 1.9.2021
 Třídní schůzky – v září se všemi zákonnými zástupci, ostatní formou triád: učitelrodič-žák
3. Školní pomůcky
Na webových stránkách školy: sekce Základní škola - Pro žáka a rodiče - Seznam pomůcek
4. Třídní fond:
Výše fondu – 1 500 Kč (úhrada nejpozději do 31.8.2021)
Způsob platby: 1) do pokladny u vedoucí školní jídelny
2) prostřednictvím třídních učitelů
3) na účet školy (číslo účtu: 27- 7169430227/0100), do poznámky pro
příjemce napsat: „ jméno a příjmení dítěte, TF“; bez této informace nebude
platba správně přiřazena!!!!!
(výše přebytku či nedoplatku za tento školní rok bude oznámen v žákovské knížce, způsob
předání hotovosti v režii třídního učitele)

5. Organizace školní roku 2021/2022
Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna
2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2021.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
14. 2. - 20. 2. 2022

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava,
Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod,
Bruntál

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.
Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.
6. Školní akce – škola v přírodě, školní výlety, žákovský ples, besídky, sběr papíru atd.
7. Různé
 Na TV dívky bez náušnic (tolerované pouze „pecičky“) a u dlouhých vlasů gumičky!!
 Omlouvání z TV – vše psát do žákovských knížek !!
 Z třídního fondu žáka hrazeny pracovní sešity, školní akce, obaly, notýsky, vodovky,
štětce atd. (podrobný přehled čerpání z fondu žáka k nahlédnutí u třídních učitelů)

