ZŠ a MŠ D r. J o k l í k a
Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov

Informace pro rodiče žáků prvních tříd ve školním roce 2021/2022
Seznam žáků jednotlivých tříd bude vyvěšen od pondělí 23. 8. 2021
u hlavního vchodu do budovy základní školy a na webu školy.
Organizace 1. školního týdne
středa 1. 9. 2021 - 8.00 hod. slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 ve třídách
- vezměte s sebou pouze aktovku
- výdej zápisních lístků do družiny, úhrada stravného, organizační věci, apod.
čtvrtek 2. 9. 2021 - tři vyučovací hodiny (do 10. 45 hod.) – seznamovací aktivity
pátek 3. 9. 2021 - vyučování podle rozvrhu (do 11. 40 hod.)
Časový rozvrh vyučování
7.40 – otevření školní budovy, 8.00 – začátek vyučování
1. hodina
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina

8.00 – 8. 45
8.55 – 9. 40
10. 00 – 10. 45
10. 55 – 11. 40
11. 55 – 12. 40

přestávka
přestávka
přestávka
přestávka
přestávka

8. 45 – 8. 55
9. 40 – 10. 00
10. 45 – 10. 55
11. 40 – 11. 55
12. 40 – 12. 45

Důležité upozornění:
Během vyučování nemohou žáci sami opouštět školu. Pokud se necítí zdrávi, mohou
odejít domů nebo k lékaři pouze v doprovodu rodiče. Napište proto telefonní čísla, kde budete
v tuto dobu k zastižení, dětem do zápisníku, který žáci 1. třídy dostanou s pracovními sešity a
učebnicemi zdarma na začátku školního roku.
Pro omlouvání žáků použijte telefonní čísla případně e-maily na příslušnou paní učitelku,
které najdete na webu školy. Informaci o absenci žáka je nutno sdělit dle školního řádu nejpozději
do 3 dnů. Písemnou omluvu provádí zákonný zástupce po ukončení absence do zápisníku.
Školní družina
Do školní družiny mohou přihlášené děti přicházet od 6.30 h a po vyučování v ní pobývat
do 16.40 h (ranní provoz je zajištěn v budově základní školy).
Měsíční poplatek činí 100 Kč. Školní družina (po vyučování) je umístěna v budově
bývalých jeslí - stávající MŠ. Žáci si do družiny přinesou přezůvky, věci na převlečení (např.
tepláky).
Děti přihlášené od 1. týdne do školní družiny budou druhý den (do 11.40) s třídní učitelkou,
potom budou odvedeny do školní družiny.
Bližší informace získáte na www.zsjoklik.cz, sekce školní družina, případně
na tel. 515 284 826 (paní Bystřická).

Školní jídelna
Bližší informace získáte na www.zsjoklik.cz, sekce školní jídelna, případně
na tel. 515 284 821 (paní Prachařová).
dokumenty včetně provozního řádu kuchyně a družiny lze najít na www.zsjoklik.cz
Organizace školního roku 2021/2022
Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních školách
ve středu 1. září 2021. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v pondělí 31. ledna 2022.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října 2021.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna 2022.
Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny na 7. 3. – 13. 3. 2022.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022 (pátek 15. dubna 2022 je
tzv. ostatním svátkem)
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.
Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.
V souladu se školským zákonem dostanou žáci 1. ročníku zdarma učebnice, pracovní sešity
a také základní školní potřeby (pastelky, barvy, plastelínu,… v hodnotě 200,-Kč).
Doporučujeme zakoupení dalších školních pomůcek:
Aktovka a pouzdro – výbavu dostanou děti 1. den zdarma ve škole
– koupit obal na zápisník prvňáčka formát A 5, složku na písmena a číslice
Kufřík na výtvarné potřeby a pracovní oděv (starou košili nebo triko)
Pytlík se cvičebním úborem – sportovní sálovou obuv a vhodný sportovní oděv
Dále – přezůvky do školy a ručník, jednu krabičku tahacích papírových kapesníků
Označte nebo podepište dětem všechny jejich pomůcky!
Další informace poskytnou třídní učitelky na začátku školního roku.
Všem budoucím prvňáčkům i jejich rodičům přeji krásné prázdniny
a těším se na setkání ve středu 1. 9. 2021 v 8 hodin.

V Kyjově 18. 6. 2021
RNDr. Vlastimil Válka, ředitel školy
kontaktní údaje:
reditel@zsjoklik.cz, 515 284 813
zastupkyne@zsjoklik.cz, 515 284 814
ekonomka@zsjoklik.cz, 515 284 811
hospodarka@zsjoklik.cz, 515 284 811

