Informace o průběhu začátku školního roku 2022/2023
čtvrtek 1. září 2022
Nový školní rok 2022/2023 zahájí všichni žáci, včetně dětí z přípravné třídy, 1. září 2022 v 8:00 ve svých
kmenových třídách.
Doporučujeme si dát na cestu do školy časovou rezervu. Vzhledem k velkému pohybu osob i
automobilů v okolí školy, dbejte, prosím zvýšené bezpečnosti.
Jídelna vydává obědy tento den od 10:00 do 12:30
➢ Přípravná třída
Děti spolu s jejich rodiči přivítá paní učitelka přímo ve třídě, která se nachází v zadní části budovy
v přízemí u tělocvičny. Vyučování první školní den skončí po 9. hodině. Od 1. září mohou děti
z přípravné třídy navštěvovat školní družinu. Informace o provozu školní družiny se dozví rodiče od
paní vychovatelky přímo ve třídě. První školní den není nutné nosit přezůvky.
➢ 1.A, 1.B, 1.C
Na naše nové prvňáčky se budou paní učitelky těšit ve třídách 1.A, 1.B, 1.C (prostřední vchod, budova
C, 2. patro vpravo od schodiště). Na první cestě do jejich třídy je mohou samozřejmě doprovodit i jejich
rodiče a společně si užít slavnostní okamžiky. Vyučování první školní den skončí po 9. hodině. Od 1. září
mohou žáci navštěvovat školní družinu. Informace o provozu školní družiny se dozví rodiče od paní
vychovatelky přímo ve třídě. První školní den není nutné nosit přezůvky. Ale aktovku si správný školák
jistě vezme.
➢ 2. – 9. ročník
1 vyučovací hodina
Od 1. září mohou žáci 2. – 4. ročníku navštěvovat školní družinu.

pátek 2. září 2022
Žáci si přináší psací potřeby a přezutí.
Jídelna vydává obědy od 11:00 do 14:00.
➢ přípravná třída + 1.A, 1.B, 1.C
2 vyučovací hodiny (8:00 – 9:40), focení v kmenových třídách
Rodiče mohou žáky doprovodit do budovy školy.
➢ 2. – 3. ročník
8:00 – 11:20
➢ 4. – 5. ročník
8:00 – 11:40
➢ 6. – 7. ročník

8:00 – 12:15
➢ 8. – 9. ročník
8:00 – 12:35

pondělí 5. září 2022 – začíná sudý týden výuky
➢ přípravná třída + 1.A, 1.B, 1.C
3 vyučovací hodiny (8:00 – 10:45)
Rodiče mohou žáky doprovodit do budovy školy.
➢ 2. – 9. ročník
Výuka probíhá dle rozvrhu včetně nultých hodin a odpoledního vyučování.

úterý 6. září 2022
➢ přípravná třída + 1.A, 1.B, 1.C
Výuka probíhá dle rozvrhu. Rodiče mohou žáky doprovodit do budovy školy (prosíme nejdéle
do 16. září 2022). Děkujeme.

Rozvrh hodin a základní informace o výuce získá každý žák od třídního učitele. V úterý 13. září 2022
proběhnou první rodičovské schůzky. Nabídka a cena kroužků bude zaslána všem zákonným zástupcům
přes Bakaláře (Komens).

Případné dotazy Vám jistě rádi zodpoví třídní učitelé, vyučující jednotlivých předmětů nebo paní
vychovatelky školní družiny. Doporučujeme komunikaci přes Bakaláře (Komens).
Přejeme všem úspěšný školní rok!
Za kolektiv „Demlovky“ Mgr. Andrea Medunová, ředitelka školy

