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Informace k organizaci prvních školních dnů školního roku
2022/23
1. září 2022 (čtvrtek)
1. třídy
•
•
•

vstup do školy umožněn žákům první třídy s doprovodem vedlejším vchodem z ulice Komenského
od 7.30 (dle pokynů třídních učitelek Mgr. Pokorné a Mgr. Ulrichové),
7.50 – 8.35 úvodní setkání třídní učitelky s žáky a rodiči,
cca 8:45 – 9.30 předání informací ŠD (karty) a ŠJ (čipy) rodičům.

2. – 9. ročníky
•
•
•
•
•

vstup do školy hlavním vchodem z ulice Matice školské umožněn od 7.30,
šatny první školní den uzavřeny, žáci se pouze první školní den nepřezouvají,
7.50 – 9.30 úvodní setkání třídních učitelů a žáků ve třídách,
9.35 postupný odchod žáků ze školy,
ŠD první školní den pro přihlášené žáky I.st. v provozu od 6.00, oběd cca od 10.40 (dle oddělení), konec
provozu ŠD ve 14.30.

2. září 2022 (pátek)
- od 2. 9. vstup do budovy školy hlavním vchodem z ulice Matice školské pro I. i pro II. stupeň,

1. třídy
•
•

7:50 - 9:30 - třídnické hodiny, odchod žáků v 9.35 (do ŠD nebo domů),
ŠD běžný provoz,

2. – 9. ročníky
•
•
•

7.50 – 10.35 třídnické hodiny,
od 10.45 dle rozvrhu,
ŠD běžný provoz.

Od pondělí 5. 9. 2022 dle rozvrhů.
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Školní jídelna
•
•
•
•

v provozu od 1. 9. 2022
výdej obědů ve školní jídelně 1. 9. 2022 od 9.30 do 11.00 (pokud potřebujete oběd odhlásit, učiňte tak
např. pomocí aplikace strava.cz, nejpozději však ve středu 31. 8. 2022 do 12.00h,
žákům 2.-9. ročníku jsou obědy automaticky přihlášeny, přejete-li si změnu či odhlášení, pak proveďte
odhlášení či změnu např. pomocí aplikace strava.cz,
další informace: https://www.zsmatice.cz/skola/aktuality/informace-o-zmene-ceny-stravneho88cs.html
zdroj: www.zsmatice.cz

Školní družina
•
•

ŠD první školní den pro přihlášené žáky I.st. v provozu od 6.00, oběd cca od 10.40 (dle oddělení), konec
provozu ŠD ve 14.30.
od pátku 2. 9. 2022 standardní provoz

Další informace:
Odkazy pro vytvoření přístupů do elektronické žákovské knížky, školní elektronické pokladny nebo do objednání
stravy ve školní jídelně najdete na www.zsmatice.cz

Návody pak na https://www.zsmatice.cz/skola/ke-stazeni/obecne/

Přejeme všem úspěšný start do nového školního roku.

V Českých Budějovicích, 29. 8. 2022

Mgr. Radek Vačlena,
ředitel základní školy
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