
 

Zahájení školního roku 2022/2023 
 

Vážení rodiče, milí žáci! 

 

Slavnostní zahájení nového školního roku pro prvňáčky, všechny žáky školy a rodiče proběhne 

ve čtvrtek 1. 9. 2022 od 8:00 do 9:00 v učebně 1. třídy, poté se žáci s třídními učiteli rozejdou do 

svých kmenových tříd. V tento den končí výuka pro všechny žáky v 9:30. Všichni žáci odcházejí 

domů. 
 

Vyučování v pátek 2. 9. 2022 bude pro žáky 1. ročníku ukončeno v 10:45, pro žáky 2., 3., 4., 5. 

ročníku v 11:40. Po ukončení výuky žáci odcházejí na oběd do školní jídelny a po obědě 

následuje zájmové vzdělávání ve školní družině, a to do 16:00. Žáci, kteří nejsou řádně přihlášení 

do ŠD, odchází domů. Přihlášku do ŠD obdržíte první školní den tj. 1. 9. 2022 u  

p. vychovatelky, k docházce do ŠD budou upřednostněni žáci 1. – 3. ročníku a dojíždějící žáci. 

Ranní ŠD bude fungovat již od pátku 2. 9. 2022, od 7:00. 

Od 5. 9. 2022 bude vzdělávání dle platného rozvrhu.  
 

Informace k organizaci školního roku 2022/2023, nabídku kroužků, nepovinného předmětu 

Náboženství a vše další vám sdělíme na společných třídních schůzkách, které se konají ve 

čtvrtek 8. 9. 2022 v 17:00 v tělocvičně základní školy. 

 

Mateřská škola 

Provoz v MŠ bude zahájen ve čtvrtek 1. 9. 2022 od 6:00 do 16:00. Při vstupu do objektu zvoňte 

u hlavního vchodu na příslušnou třídu. Děti se budou scházet v jednotlivých třídách dle 

seznamu, který bude vyvěšen na dveřích v šatně. U třídy prosím zazvoňte a vyčkejte příchodu 

pedagogického pracovníka, který si převezme dítě od pověřené osoby (s nově přijatými dětmi 

mohou vstoupit do třídy i rodiče a ulehčit tak dítěti adaptaci na nové prostředí – cca do 9 hodin) 

Stravování je zajištěno klasickým způsobem (ranní svačina, oběd, odpolední svačina). Dochází 

ke změně přihlašování / odhlašování stravy a docházky dětí. Od 1. 9. 2022 bude probíhat pouze 

elektronicky. Informace k registraci do systému Twigsee obdržíte na email.  

Rodičům nově přijatých dětí doporučujeme a žádáme, aby první 3. týdny si děti v rámci adaptace 

na nové prostředí vyzvedávali po obědě ve 12:00 – 12:15. Děti se tak lépe přizpůsobují novému 

režimu a podmínkám v předškolním vzdělávání  

• v případě jakýkoliv informací nás můžete kontaktovat na emailové adrese: 

katerina.parmova@zsteskovice.cz 

 
 

 

 



Školní jídelna 

Přihlášku ke stravování na školní rok 2022/2023 obdržíte první školní den (1. 9. 2022). Přihláška 

je také k dispozici na webových stránkách naší školy v sekci školní jídelna. 
 

Změna přihlašování na školní obědy: od 1. 9. 2022 bude probíhat pouze elektronicky, pro 

všechny žáky ZŠ a děti MŠ. Informace k registraci do systému Twigsee obdržíte na email.  
 

Aby mohl být dítěti v pátek 2. 9. 2022 vydán oběd, je nutné ve stravovacím systému přihlásit 

oběd do čtvrtka 1. 9. 2022 a doručit Přihlášku ke stravování do kuchyně do čtvrtka 1. září 2022 

do 13:00.  
 

U dětí, které mají bezlepkovou dietu a dietu na bílkovinu kravského mléka, prosíme rodiče, aby 

informaci napsali do přihlášky s aktuálním potvrzením od lékaře. 
 

 

Děkujeme vám za spolupráci a přejeme úspěšný školní rok 2022/2023. 

 

 

 

V Těškovicích 26.8. 2022           Mgr. Soňa Jarošová 

 ředitelka ZŠ a MŠ 


