ZŠ Němčice nad Hanou oznamuje, že
školní rok 2021/2022
bude zahájen ve středu 1. září 2021 v 7:50.

Informace pro žáky a rodiče 1. ročníku
Rozdělení žáků do prvních tříd bude vyvěšeno ve vitríně před budovou školy 31. srpna 2021.
Třídní učitelky první školní den předají žákům a rodičům informace o průběhu vyučování, školní
družině, stravování a organizaci školního roku.

Slavnostní zahájení školního roku prvních tříd proběhne ve venkovní učebně
školy – vstup do areálu kolem školní jídelny:
pro žáky 1. A a jejich rodiče v 7:50 hod
pro žáky 1. B a jejich rodiče v 8:45 hod
Následně proběhne výdej obědů pro přihlášené žáky (balíček). Provoz školní družiny bude až od
2. září, vč. ranní školní družiny od 6:30 pro přihlášené děti.
Pokud máte zájem o oběd pro své dítě od 1. září, je nutné jej objednat u vedoucí stravovny paní
Budíkové na tel. čísle: 582 386 050, nejpozději 27. srpna 2021 do 14:00 hod.
Přihlášku na obědy a vyzvednutí čipu doporučujeme vyřídit v průběhu týdne od 23. do 27. srpna
2021 přímo u paní vedoucí ŠJ (denně od 7 do 14 hodin). Nebo až 1. září 2021 po ukončení
vyučování.
Ostatní informace k organizaci školní družiny a školní jídelny obdržíte 1. září 2021.
Rozvrh dostanete také první školní den.
Děti si první školní den nemusí brát aktovky a přezůvky, tyto věci si přinesou až 2. září, kdy
už probíhá vyučování v jejich třídách (obě první třídy jsou v 1. poschodí vlevo).
Pokud máte zájem se do prvních tříd podívat, zveme Vás na Den otevřených dveří 1. září
2021 od 12:00 hod.
Informace pro všechny žáky
Ve středu 1. září bude vyučování ukončeno na 1. stupni kolem deváté hodiny a na 2. stupni kolem
půl desáté, včetně obědů.
Školní družina pro všechny přihlášené žáky 1. stupně bude v provozu až od 2. září 2021
(i ranní ŠD od 6:30) a bude navazovat na konec vyučování.
Obědy ve školní jídelně se vaří od 1. září pro všechny žáky, kteří byli přihlášeni ke stravování
v minulém školním roce.
Ve čtvrtek 2. září proběhnou třídnické hodiny. První stupeň skončí po 4. vyučovací hodině a druhý
stupeň po 5. vyučovací hodině. Odpolední vyučování nebude.
Od pátku 3. září proběhne výuka podle rozvrhu.
Informace pro nové žáky z vyšších ročníků
Rozdělení nových žáků do tříd bude vyvěšeno na vstupních dveřích školy 31. srpna 2021.
Mgr. Hana Matušková, ředitelka ZŠ

Informace ze školní jídelny
Od 1. září 2021 jsou všichni žáci, kteří chodili na obědy v loňském školním roce, automaticky přihlášeni.
Případné odhlášení je možné na tel. č. 582 386 050 do pátku 27. září 2021 do 14:00 hodin. Přihlášku pro
letošní školní rok 2021/2022 dostanou žáci od svých třídních učitelů 1. září 2021 (najdete ji i stránkách
školy). Tuto přihlášku je nutné co nejdříve vyplnit a odevzdat. Rodiče žáků prvních tříd mají možnost
vyplnit přihlášku a zakoupit čip již od 23. srpna 2021, v čase 7:00 až 14:00 přímo v kanceláři vedoucí ŠJ, tel.
582 386 050. Vstup do ŠJ bránou pro zásobování ŠJ.
Cena obědů pro školní rok 2021/2022:
kategorie 7 - 10 let ......... 25,- Kč
kategorie 11 - 14 let ......... 27,- Kč
kategorie 15 a více let ...... 31,- Kč
Václavka Budíková, vedoucí ŠJ

Přihláška do školní jídelny. (bude zde ke stažení)
Přihláška do školní družiny. (bude zde ke stažení)

