
 

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 1. TŘÍD VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 
 

• Děti se budou učit podle ŠVP „Z ulice Vedlejší do hlavního proudu života“, 
který vypracovali naši učitelé na základě RVP, platného na všech českých školách. 
S plným zněním tohoto ŠVP se můžete seznámit na webových stránkách naší školy. 
 

• Počátkem školního roku obdržíte přístupové údaje do školního informačního 
systému EDOOKIT. 
V systému EDOOKIT najdete rozvrh třídy a každý týden přehled „Týdenních 
událostí“ pro celou školu.  
Klasifikace je zadávána do elektronické žákovské knížky v systému EDOOKIT.  
Systém slouží také ke vzájemné komunikaci se školou. 
 

• Během školního roku čeká prvňáčky několik akcí, na které jste samozřejmě zváni i 
Vy, rodiče. Jedná se o Den Slabikáře, Den otevřených dveří, Pasování prvňáčků na 
čtenáře a Klíčování prvňáčků. Dvě posledně zmíněné akce probíhají ve spolupráci 
s pobočkou KJM na Lánech, s účastí zástupců ÚMČ Bohunice. 
 

• V prvních dnech příštího školního roku (pátek 9. 9.) organizuje deník MF Dnes ve 
spolupráci s formou Photodienst Brno projekt „Vítejte ve škole“, což je fotografování 
všech 1. tříd. Tyto fotografie budete moci zakoupit (viz ukázka na stole). Souhlas 
podepíšete na samostatný formulář.  
 

• Dále je třeba vědět, jak postupovat při omlouvání žáků z vyučování. Informovat 
školu 
o nepřítomnosti žáka je nutné nejpozději do 3 dnů od počátku absence přes e-mail 
třídního učitele nebo Edookit. 
 

• Když se dítě dostaví do školy po ukončení absence, je nutné, aby mělo omluvenou 
absenci v Edookitu nejpozději do 3 dnů od ukončení absence. 

 

• Pokud potřebujete nutně žáka vyzvednout z vyučování během výuky, musí pro něj 
přijít osobně jeho zákonný zástupce, anebo je třeba předat TU písemnou žádost 
(ke stažení na webu školy), v níž uvedete, že dítě půjde ze školy samo a vy za ně 
přebíráte zodpovědnost. Ale u dětí 1. tříd nedoporučujeme, abyste děti nechali 
odcházet před koncem vyučování ze školy samotné. 

 

• Děti mohou navštěvovat i některý ze zájmových kroužků, které naše škola nabízí. 
Pro ty nejmenší je to např. keramika, florbal, pohybové a míčové hry, orientální 
tance, flétna a další. Přihlásit se děti mohou v průběhu první poloviny září, provoz 
kroužků začíná v říjnu a končí v květnu. Informace o platbách a zahájení činnosti 
kroužků najdete v září opět na našich webových stránkách. 
 

• Školní jídelna (ŠJ) 

• Ceny obědů: věk 7 – 10 let 29 Kč, věk 11 -  14 let 32 Kč, věk nad 15 let 35 Kč 

• Cena svačiny: 19 Kč 



• Stávající strávníci: všichni žáci, kteří odevzdali přihlášku (loni, předloni…), jsou 
automaticky nahlášeni na další školní rok. Pokud chce někdo nastoupit na obědy 
později než 1. 9. 2022, musí se odhlásit (telefonicky 547 218 199, e-mail: 
jidelna@zsvedlejsi.cz) 
 

• Nahlášení žáků do školní jídelny na nový školní rok: 

• Termíny přihlašování:  
od 22. 8. 2022 do 26. 8. 2022; vždy od 8:00 do 14:00 
ve středu 24. 8. 2022 od 8:00 do 16:00 

• Přihlašování a odhlašování obědů a svačinek škola nezařizuje. ŠJ – tel.:      
547 218 199 nebo přes elektronické přihlašování. Odhláška musí proběhnout 1 den 
předem, nejpozději do 13. hod. 
 

• Noví strávníci (budoucí prvňáci): 

• Termíny přihlašování:  
27. 6. 2022 od 8:00 do 16:00 hod 
28. 6. 2022 od 8:00 do 16:00 hod 
29. 6. 2022 od 8:00 do 13:00 hod 
30. 6. 2022 od 11:00 do 16:00 hod 
1. 7. 2022 od 8:00 hod do 13:00 hod. 

• 1. – 2. 9. 2022 se nepodávají ve školní jídelně svačinky 
 

• Školní družina (ŠD) 

Do ŠD je třeba se na konci srpna přihlásit. Naplňujeme kapacitu 240 žáků (8 
oddělení). Jediným kritériem pro přijetí dítěte do ŠD je jeho datum narození. 
Nejmladší děti mají největší šanci na přijetí, se vzrůstajícím věkem šance klesá. 
Znamená to, že žáci 1., 2. a 3. ročníků budou přijati přednostně a žáci 4. a 5. 
ročníků budou přijati a rozděleni s ohledem na kapacitu všech oddělení ŠD. 
Děti, které již navštěvují ŠD, je NUTNÉ NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK OPĚT 
PŘIHLÁSIT. 

Zápis do školní družiny na školní rok 2022/2023 se uskuteční ve vestibulu školy v 
tyto dny: 
PO 29.8. - 8:00 - 12:00,14:00 – 16.30 
ÚT 30.8. - 8:00 - 10:00, 14:00 - 16:30 
ST 31.8. - 8:00 - 10:00, 14:00 - 16:30 
Dodatečný zápis: 1. 9. - 8:00 – 10:00 

V dřívějším termínu přihlášky nepřebíráme, na přihlášky podané po uvedeném 
termínu nemusí být brán zřetel 

Měsíční poplatek činí 250 Kč, vybírá se za období IX. – XII., I. – III. a IV. – VI. 

Školní družina je v provozu ráno od 6:30 do 7:40, odpoledne po vyučování do 
16:30.  
Pokud budete dítě vyzvedávat v jinou dobu, než bude uvedeno v zápisním lístku, 
zvoňte prosím vždy na příslušná oddělení. Rozpis tříd bude uveden u vchodu do 
školy. Je tedy potřeba znát jméno paní vychovatelky, třídu, kterou vaše dítě 
navštěvuje nebo přímo číslo oddělení, do kterého chodí. Od 15:00 jsou oddělení 
spojena. 

mailto:jidelna@zsvedlejsi.cz


Příchody do ranní družiny: 6:30, 7:00, 7:15, u vchodu si děti přebírají p. 
vychovatelky. 
Prosíme rodiče, aby nevyzvedávali děti od 14:00 do 15:00. V této době jsou děti 
buď venku (i mimo areál školy) nebo mají společný program. 
 

• K organizaci prvního dne a celého prvního týdne školního roku 2022/2023: 
 

Ve čtvrtek 1. 9. 2022 přijdete s dítětem před školu v 8:15, kde bude slavnostně 
zahájen školní rok 2022/2023. 
Poté odejdete s dětmi do tříd na krátkou úvodní hodinu. V 8:45 přeberou všechny 
děti paní vychovatelky a vy rodiče zůstanete ve třídě na první třídní schůzce, která 
potrvá přibližně 30 – 45 minut. 
 
Organizace prvních dní:  
1. 9. konec vyučování v 8:45 
2. 9. konec vyučování v 9:40 
5. 9. konec vyučování v 10:45 
Od 6. 9. výuka podle rozvrhu 
 
Děti v prvním ročníku mají 22 vyučovacích hodin týdně, to znamená, že dvakrát 
týdně končí výuka v 12:35 a třikrát v 11:40. Informace o rozvrhu hodin dostanete 
během prvního týdne školního roku. 
 

• Školní potřeby, které prosíme dětem zajistit, máte na seznamu, který jste dostali 
při zápisu do 1. třídy a je také zveřejněn na webových stránkách školy. 
 

• Všechny informace najdete na webových stránkách školy a připomene Vám je TU 
na 1. třídní schůzce. 
 

• Upozorňujeme Vás na možné změny TU a třídních kolektivů během docházky na 
I. stupni. 
 

• Prosba: respektování termínů hovorových hodin a třídních schůzek, na 
individuální konzultace se vždy domluvte s časovým předstihem přes rezervační 
systém – prosíme, nevyžadujte od třídních učitelů informace a případné úkoly před 
vyučováním nebo o přestávkách bez předchozí domluvy. 
 

• Prosba: spolupráce všech tří stran: zákonný zástupce (ZZ) – třídní učitel (TU) – 
dítě; pokud cítíte nějaký problém – vždy se nejprve obraťte na třídního učitele, 
pokud byste měli pocit, že se problém neřeší, obraťte se prosím na vedení školy. 
 

• Seznamy tříd 1. ABC budou zveřejněny na webu školy na konci června. 

 

 

 

 



 

• Doporučené webové stránky: 
 

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled 
www.naucsepocitat.cz 
www.matematika.hrou.cz 
www.kaminet.cz 
www.okhelp.cz 
www.coumim.cz 
www.eduin.cz 
www.rodicevitani.cz 
www.testsilnychstranek.cz 
https://www.edukavka.cz/ 
https://www.nevychova.cz/ 
https://www.kniha.cz/aha-rodicovstvi/ 
 
 

• Doporučení: Desatero pro rodiče dětí předškolního věku: ke stažení na 
stránkách školy v sekci „Zápis do ZŠ“. 
 

DŮLEŽITÉ - DNES!!!: 
 

1. Pročíst si informace o GDPR 
 

2. Souhlas se zpracováním osobních údajů – prosíme vyplnit, 
podepsat 
 

3. Souhlas s fotografováním (Photodienst) – prosíme přečíst, vyplnit 
hůlkovým písmem (jméno rodiče a jméno dítěte), podepsat  
 

4. Oba souhlasy prosím sepněte kancelářskou sponkou a 
odevzdejte na příslušný stůl k seznamům žáků 
 

5. V seznamech na stolech prosím potvrďte: 
 
1) volbu povinně-volitelného předmětu: 
Taneční a pohybová výchova (TPV), Tvořivé činnosti (TČ) nebo 
Pohybové hry (PH), které jste zvolili při zápisu v dubnu 2022.  
2) zájem o školní družinu (ŠD), který jste zvolili při zápisu v dubnu 
2022. 
Volbu TPV, TČ a PH i zájem o ŠD můžete ještě dnes ZMĚNIT 
3) Potvrďte svým podpisem – podepisují pouze zákonní zástupci! 
 
 

 

Přejeme krásné léto a 1. 9. 2022 se na Vás a Vašeho ŠKOLÁKA – ŠKOLAČKU 
těšíme! 

Tým Vedlejší 
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