Organizace začátku školního roku
(1. 9. – 9. 9. 2022)
Čtvrtek 1. 9.
Vyučování:
1. ročník
do 10:00
paní vychovatelky si po 1. vyučovací hodině odvádí rodiče prvňáků na informativní schůzky do ŠD,
po návratu rodičů z informativních schůzek, předávají paní učitelky žáky zákonným zástupcům,
popřípadě paní vychovatelkám
2. - 9. ročníky 1 vyučovací hodina (bez přezutí)
Pokud bude u 2.-3. tříd požadavek družiny, přebírají žáky paní vychovatelky po 1. vyučovací hodině
oběd: přihlášen všem žákům (v případě nezájmu je nutné oběd odhlásit)

Pátek 2.9.
vyučování:
1. ročník
1. stupeň
2. stupeň

2 vyučovací hodiny
4 vyučovací hodiny – s třídními učiteli
5 vyučovacích hodin - s třídními učiteli

nástupy na obědy:

Pondělí

1. třídy
1. stupeň
2. stupeň

11 : 00
11 : 35
12 : 30

5. 9.

vyučování:
1. třídy
2. -5. třídy
2. stupeň

4 vyučovací hodiny dle rozvrhu
5 vyučovacích hodin- postupně dle rozpisu nástupy na oběd během 5. vyučovací
hodiny, 2. a 3. ročníky po obědě přebírají paní vychovatelky
6 vyučovacích hodin dle rozvrhu – bez odpoledního vyučování

nástupy na obědy:

Dny od 6.9.

1. třídy
2. třídy
3. třídy
4. třídy
5. třídy
6. -7. třídy
8. -9. třídy

11:35
11:50
12.10
12:20
12:30
13:00
13:20

učí se dle rozvrhu

Půlené hodiny v 1. třídách
Budou zahájeny v týdnu od 3. října.
Pro školní rok 2022/2023 jsou zařazeny půlené hodiny na 1. stupni v těchto třídách:
1. A, 1.B, 1.C v úterý a ve čtvrtek

Odpolední vyučování
Bude zahájeno na 2. stupni od 7. 9. 2022

Plavání:
Plavání bude probíhat pro 2. ročníky v úterý a středu od 4.10.2022.
Pro žáky 4. a 5. ročníků během odpoledního vyučování ve čtvrtek (6. a 7. vyučovací hodinu) dle rozpisu.
Předpokládaný odjezd autobusu ve 12:15, návrat ke škole 14:45.

Plavání - plán
Předpokládaný začátek od 4.10. 2022
1. pololetí+ 2. pololetí
2. A v úterý
v 8:20 od školy
2. B v úterý
v 9:25 od školy
2. C ve středu
v 10:20 od školy
4. a 5. třídy doplavou předepsanou hodinovou dotaci na plavání dle rozpisu
Čas (konec) plavání bude upraven dle poskytnuté přestávky na plavání.
Plavání nahradí 2 hodiny tělesné výchovy – je povinné pro všechny žáky.

třída
5. C

4. A

4. B

období
říjen-listopad-prosinec
2022
6.10.-8.12.2022
prosinec-leden-únorbřezen 2022-2023
15.12.-16.3.
březen-duben-květenčerven 2023
23.3.-22.6.

den
čtvrtek

čas
12:45-14:15

1.5 hod
8x

čtvrtek

12:45-14:15

12x

čtvrtek

12:45-14:15

12x

x

x

5. C
12x1,5 hod. odplavou x
budoucí v září,říjnu,listopadu 2023

