
 

Organizace zahájení školního roku 2022/2023 

čtvrtek 1. 9. 2022 

Škola bude pro žáky otevřena od 7:40 hod. 

Školní družina je v provozu od 6:00 – 7:30 hod. a od 11:30 – 16:30 hod. Prosíme zákonné zástupce 

o písemné sdělení, zda  a v kolik hodin může dítě opustit školní družinu samo či nikoli. Toto sdělení předá 

dítě p. vychovatelce. 

Obědy budou strávníkům vydávány od pátku 2. 9. 2022. Stávající strávníci jsou automaticky přihlášeni 

k odběru stravy. 

Žáci 2. – 9. tříd 

Slavnostní zahájení se uskuteční v 8:00 hod. na parkovišti v areálu školy. Za nepříznivého počasí bude 

ve třídách. 

V případě nepříznivého počasí vstupují žáci do budovy hlavním vchodem a dle směrových tabulí odchází 

do svých tříd, kde si v 8:10 hod. vyslechnou prostřednictvím rozhlasu proslov ředitele školy. 

Pro žáky 6. ročníku bude u vstupu do budovy umístěna směrová tabule se jmenným seznamem žáků a třídou, 

ve které se budou vzdělávat. 

Následně budou třídními učiteli seznámení s organizací prvních dnů školního vyučování. 

Předpokládané ukončení vyučování v 9:30 hod. 

Žáci 1. tříd 

Slavností zahájení školního roku začíná v 10:00 hod. v tělocvičně. Po slavnostním zahájení se žáci odeberou 

s třídními učitelkami do tříd, kde budou seznámeni s organizací prvních dnů školního vyučování. 

Předpokládané ukončení vyučování v 11:30 hod. 

pátek 2. 9. 2022 

Škola bude pro žáky otevřena od 7:30 hod. 

Žáci jsou ve svých třídách. S třídními učiteli vykonávají třídnické práce. 

Ukončení vyučování: I. stupeň 1. třídy v 9:30 hod. 

        2. – 5. třídy v 10:30 hod. 

        II. stupeň  v 11:30 hod. 

pondělí 5. 9. 2022 

Žáci jsou ve svých třídách. S třídními učiteli vykonávají třídnické práce. 

Ukončení vyučování: I. stupeň 1. třídy v 9:30 hod. 

        2. – 5. třídy v 11:00 hod. 

        II. stupeň  v 12:00 hod. 

Od úterý 6. 9. 2022 probíhá výuka dle stálého rozvrhu. 

 

 

Ředitelství ZŠ Hlučín, Hornická 7 


