
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Čtvrtek 1. 9. 2022 - první školní den  
  

✓ zahájení nového školního roku 2022 – 2023  

✓ první den bude ukončen po první vyučovací hodině v 8,40 hod.  

✓ předání školní dokumentace žákům k vyplnění a navrácení druhý školní den  

✓ obědy budou vydávány po první vyučovací hodině do 13,00 hod. (pouze přihlášené obědy) 

✓ školní družina bude k dispozici v běžném režimu už 1. 9. 2022 (6,15 – 16,30 hod.)  

✓ vstup do školy bude povolen pouze rodičům nových žáků a to do 2. 9. 2022   

Pátek 2. 9. 2022 - druhý školní den 
  

✓ den s třídním učitelem (1. stupeň končí výuku po 4. vyučovací hodině, 2. stupeň po 5. vyučovací hodině)  
o seznámení žáků s organizací školního vyučování, upraveným školním řádem, pravidly hodnocení chování a absence 

 
Pondělí 5. 9. 2022 - třetí školní den 
 

✓ standardní výuka dle rozvrhu bude zahájena rozvrhem sudého týdne 
 

Středa 14. 9. 2022, 16,00 – 16,30 hod. – třídní schůzky  

✓ 1. - 8. ročník 

o 16,00 – 16,30 – nejdůležitější sdělení, změny ve školním řádu, rozdání přístupových hesel rodičům, dotazy  

a diskuze, org. třídní učitel, kmenové učebny 

✓ 9. ročník 

o 16,00 – 16,20 - 9. ABC – informace pro vycházející žáky, org. Mgr. Brožová, uč. č. 39, 2. patro 

o 16,30 – 17,00 – nejdůležitější sdělení, změny ve školním řádu, rozdání přístupových hesel rodičům, dotazy  

a diskuze, org. třídní učitel, kmenové učebny 

 

✓ pro zájemce z řad rodičů nových žáků 

o 16,30 – 17,00 – dobrovolná účast na setkání k online pokladně (školní systém plateb) a systému Bakaláři 

(klasifikace, Komens atd.), org. Mgr. Fikejs, uč. informatiky, 1. patro 

 

BEZPLATNÉ DOUČOVÁNÍ  

• zájemci o doučování českého jazyka, matematiky nebo cizího jazyka kontaktují Mgr. Brožovou nejpozději do 15. 9. 2022 
• doučování pro naše žáky je možné domluvit rovněž v CPDM klubu, kontaktní osoba: Mgr. Jiří Muk, tel.: 734 443 923  

nebo 380 712 427 
 

ŠKOLNÍ DRUŽINA  

✓ bude v provozu od 1. září 2022 včetně 

✓ provozní doba: 6,15 – 16,30 hod. každý den školního vyučování 

✓ 1. oddělení: vychovatelka Miroslava Laštovková, tel.:  724 095 105, 380 711 370, e-mail: lastovkova@zstgm-ck.cz 

✓ 2. oddělení: vychovatelka Dagmar Smetanová, tel.: 721 048 970, 380 711 370, e-mail: smetanova@zstgm-ck.cz   

✓ 3. oddělení: vychovatelka Bc. Jana Němečková, tel.: 602 471 490; 380 711 370, e-mail: nemeckova@zstgm-ck.cz 

✓ školní družinu mohou navštěvovat pouze přihlášení žáci 
✓ seznam přijatých dětí, jejich rozdělení a další informace jsou k dispozici na školním webu www.zstgm-ck.cz – Informace 

k zahájení nového školního roku 2022 - 2023  

 

 

http://www.zstgm-ck.cz/


KROUŽKY  

✓ nabídku kroužků obdrží všichni žáci 1. 9. 2022 

✓ platba za celý rok je 800,-Kč (říjen – květen)  

ŠKOLNÍ CPDM KLUB  

✓ školní klub bude pro žáky 3. – 9. ročníku k dispozici od čtvrtka 1. 9. 2022 a to každý den školního vyučování v čase  
od 12,00 do 15,00 hod. 

ŠKOLNÍ JÍDELNA  

✓ nákup stravy (obědy, svačiny, kakao) se řídí informací vedoucí školního stravování; aktuální informace jsou na webu školy – 
JÍDELNA – Organizace školního stravování 

✓ žáci, kteří docházeli na obědy v období 1. – 20. 6. 2022, budou mít obědy automaticky přihlášené od čtvrtka 1. 9. 2022 
(kromě těch, kteří si stravu prostřednictvím e-mailu zrušili) 

✓ žáci, kteří 1. školní den obdrží nové karty ISIC, je budou mít již načipované – připravené k používání (viz datum uvedený  
na kartičce) 

✓ žáci bez karty ISIC jsou povinni si ji co nejdříve zařídit, prosím, kontaktovat hospodářku školy pí. Malíkovou  
na tel.: 380 711 370 

✓ obědy, svačiny a kakao je možné odebírat pouze na objednání přes web školy Rychlé odkazy – stravování nebo mobilní 
aplikaci Strava; obědy se odhlašují den dopředu do 11,30 hod., svačiny a kakao dva dny předem do 11,30 hod. (platí,  
že zájemci musí mít zřízené inkaso), za měsíc září je možné ještě zaplatit hotově 

✓ svačiny a kakao bude možné odebírat od 5. 9. 2022, salátový bar bude v provozu od 7. 9. 2022 
✓ vedoucí ŠJ bude k dispozici 25. – 30. 8. 2022 od 7 do 8 hod. a 1. 9. od 9 do 10 hod. 
✓ více informací na webu školy v sekci JÍDELNA a u vedoucí školní jídelny 

STAVEBNÍ ÚPRAVY, VYBAVENÍ ŠKOLY  

✓ sanace obvodových zdí budovy (odvlhčení) 

✓ odbagrování části svahu u školního dvora a rozšíření školního hřiště pro volnočasové aktivity 

✓ zprovoznění vstupních bran pro zvýšení bezpečnosti žáků – systém karty ISIC 

✓ evidence příchodů a odchodů žáka se zobrazením v systému Bakaláři 

✓ odběr stravy 

✓ dokončení koridorů pro datové kabely v 1. patře 

✓ úprava krátkodobého parkování pro rodiče před školou 

✓ pořízení nové 3D tiskárny pro rozšíření IT výuky a kroužků 

✓ připojení optického kabelu z ulice TGM (rychlejší internet ve škole) 

✓ výmalba některých učeben, kabinetů a suterénu 

✓ nákup lavic a židlí 

✓ letní učebna 

✓ projektová dokumentace pro letní učebnu 

✓ připravené inženýrské sítě pro letní učebnu 

PLÁNUJEME  

✓ výstavba nové letní učebny (grant pro rok 2023 – 2024) 

✓ přestavba 2. patra, kde vznikne nová kmenová učebna a učebna výtvarné výchovy (2023) 

✓ vznik nové odborné učebny pro přírodní vědy (2023) 

 

PRO UNAVENÉ RODIČE S NEDOSTATKEM ČASU  

✓ vyplnit a odevzdat informovaný souhlas  

✓ vyplnit a odevzdat evidenční dotazník žáka (popř. aktualizační dotazník u stávajících žáků) 

✓ odevzdat v případě zájmu přihlášku na kroužky 

✓ v případě zájmu si vyžádat u třídního učitele heslo do systému Bakaláři pro zákonného zástupce (u nových žáků) 

✓ zajištění chybějících pomůcek a potřeb 

✓ zajištění v případě potřeby vlastního visacího známku na svou šatní skříňku nejpozději do pátku 2. září 

✓ doplnit požadovaný kredit v online pokladně  

✓ v případě zájmu si zřídit inkaso na platbu školních obědů, popř. si obědy objednat u vedoucí školní jídelny 

✓ informace pro žáky a rodiče k přístupu do školy pomocí ISIC aplikace v mobilu (aplikace Etugate) 

o v týdnu od 5. do 9. 9. 2022 obdrží zákonný zástupce žáka mladšího 15 let a žáci starší 15 let informace o aktivaci 

ISIC karty v mobilu; do e-mailu (pozor zpráva může být i ve SPAMU) nebo do SMS 

o po aktivaci kartičky tedy lze pro vstup do školy využít obě média (plastovou kartičku nebo virtuální kartičku 

z aplikace v mobilu) 

 


