
Informace pro rodiče na školní rok 2022/2023 

 

 Začátek vyučování: 8:00. 

 Provoz ranní družiny: od 6.00 – 7:45. Odpolední družina: od 11:55 -  15.30, tel. 732 585 481. 

Dítě je třeba do ŠD přihlásit i v případě, že bude docházet nepravidelně nebo zahájí 

docházku v průběhu roku. Žáci, kteří nechodí do ŠD, se mohou účastnit akcí, které pořádá ŠD, 

ale je potřebná písemná žádost rodiče. 

 Do 17.10.2022 je třeba uhradit: 

700 Kč za učební potřeby, různý materiál/tempery, plastelína, vodové barvy, nůžky, výkresy,             

                     lepidla, štětce, sešity, složky, pracovní sešity, barvy na sklo, barevné papíry, lepenky,               

                     model. hmota, voskovky, olej. a kříd. pastel, vazač, materiál na různé výrobky  

                     v průběhu školního roku aj.) 

               150 Kč na pitný režim za 1. pololetí  

               500 Kč za školní družinu za 1. pololetí  

Platbu proveďte bezhotovostním převodem na bankovní účet školy: 

 1772584389/0800 -  v informaci pro příjemce napište: jméno žáka + pojmenování částky 

(např. Novák –potřeby,pití,ŠD) 

(Případně se můžete dohodnout osobně s třídním učitelem na platbě po částech). 

 Dotované mléko, mléčné výrobky, ovoce a zelenina pro všechny ročníky v rámci projektu 

               MLÉKO DO ŠKOL, OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL. 

               Žáci základních škol mají nárok na mléčné výrobky ZCELA ZDARMA, a to cca 4 ks / měsíc. 

               Žáci mají nárok na 1 ks dotovaného výrobku týdně ZCELA ZDARMA ( ovoce, zelenina,   

               případně ovocná šťáva). 

               Více na www.ovoceazeleninadoskol.cz. 

 Žáci budou potřebovat (kromě povinných učebních potřeb): 

Hrnek, podložku pod svačinu, zástěru, 1 balení kapesníků, cvičební úbor – tělocvična: bílé 

tričko, kraťasy, boty s bílou podrážkou (nesmí barvit podlahu), obaly na učebnice a sešity. 

Převlečení ŠD: tepláková souprava, případně jiný sportovní oděv vhodný k pobytu venku, 

tenisky na venkovní pobyt. Toto oblečení mohou žáci používat i jako venkovní cvičební úbor. 

Vše, prosím, podepsat. Upozorňujeme, že obuv dětí musí splňovat zásady bezpečnosti, tedy 

nesmí být poničená, malá-velká, musí mít špičku, podpatek a opatek.  

 Odhlašování obědů nejpozději do 7.00 daného dne, kdy žák chybí. Výdej do jídlonosičů 

pouze 1. den nepřítomnosti. Dietní problémy ihned sdělte třídnímu učiteli a vedoucí školní 

jídelny – tel. 739 290 963. 

 Škola vyhlašuje 4. kolo soutěže ve sběru starého papíru a sběru plastových víček. 

Soutěž je organizována pro jednotlivce i třídní kolektivy.  Roztříděný sběr (svázaný– vše 

kromě kartónů) můžete přivézt každé pondělí v době od  6:00 do 7:45 hodin. Nahlaste se u 

školnice. Možno domluvit jiný termín. Víčka předá žák třídnímu učiteli.  

 Elektronická žákovská knížka je určena žákům 1.-5. ročníku a  jejich zákonným zástupcům. 

Plně nahrazuje papírovou žákovskou knížku. Uživatelé získávají přehled o známkách 

prostřednictvím internetu. Rodič se dozví o formě zkoušení, navíc získá přehled o důležitosti 

známky, neboť elektronická žákovská knížka umožní rozlišit tzv. „váhy" známek dle 

důležitosti. Do elektronické žákovské knížky jsou zapisovány známky ze všech předmětů. 

http://www.ovoceazeleninadoskol.cz/


Kromě toho se prostřednictvím elektronické ŽK předávají informace, např. o chování dětí, o 

plánovaných akcích apod. Součástí této aplikace je i možnost nahlédnout do rozvrhu hodin a 

jeho změn nebo do plánu akcí školy.  

 O dění ve škole budete předem informováni na webových stránkách školy 

www.zshlzivotice.cz, na nástěnce u hlavního vchodu nebo formou školy On-line. Webové 

stránky školy obsahují také dokumenty jako je např. školní řád a jeho dodatek, 

pravidla omlouvání, organizace školního roku aj. 

 Vzhledem k narůstajícím cenám potravin jsme nuceni od 1.9.2022 navýšit cenu stravného u 

žáků : 7 – 10 let - 30 Kč  

           11 – 14 let – 32 Kč 

 13.9. – Focení žáků 1.ročníku – 10:30  

 9.9. – Lehkoatletický čtyřboj – 8:00 – 12:00 – žáci přijdou ve sportovním oblečení, s sebou 

pití, svačina. Akce se bude konat na místním fotbalovém hřišti za příznivého počasí.  

 15.9. – v 16:00 – Společná schůzka rodičů – učebna ŠD  

 22.9. – Dopravní hřiště  Odry – pro žáky 2. a 3.ročníku. Bližší informace budou upřesněny 

přes školu on-line. 

 

 

 

                                                                Mgr. Věra Tomšů, ředitelka ZŠ a MŠ Hladké Životice,p.o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zshlzivotice.cz/


 

Ve školním roce 2022/2023 se Vaše děti mohou účastnit kroužků a různých aktivit v rámci ŠD, které 

budou začínat od 19.září. V případě zájmu zakroužkujte a vraťte po dítěti zpět. 

Žáci budou děleni na starší a mladší podle počtu přihlášených dětí – o zařazení budete včas 

informováni. 

 

Přihlašuji své dítě do kroužků:  

 TANEČNÍ KROUŽEK – 200 Kč za 1. pololetí – 1x za 14 dní (lichý týden) v pondělí  

od 13:30 – 14:15. V případě většího zájmu budou žáci děleni do dvou skupin. 

(Mgr. Markéta Mutinová)                                                                                          ANO-NE                                                                                                                                    

 ANGLIČTINA HROU – 200 Kč za 1. pololetí – 1x týdně ve čtvrtek od 7:15 – 7:45 – 

mladší žáci                                                                                                                                  

(Mgr. Markéta Mutinová)                                                                                          ANO-NE  

 ANGLIČTINA HROU  - KONVERZACE – 200 Kč za 1. pololetí – 1x týdně ve středu         

od 7:15 – 7:45 – starší  žáci                                                                                                                                  

(Mgr. Šárka Hoňková )                                                                                                ANO-NE  

 SBOROVÝ ZPĚV – 200 Kč za 1. pololetí - 1x týdně ve středu od 13:30 – 14:15  

(Mgr. Věra Tomšů )                                                                                                      ANO-NE                                                                                                                                         

 KERAMICKÝ KROUŽEK  - 1000 Kč za 1. pololetí – 1 x za 14 dní (lichý týden) ve čtvrtek  

od 13:30 – 14:15  – mladší žáci, 14:30 – 15:15 – starší žáci. Cena kroužku obsahuje: 

lektora, keramickou hlínu, glazury, pomůcky, výpal. Kroužek bude probíhat v Ateliéru 

v MŠ.                                       

(Zdeňka Fusková, MgA. )                                                                                            ANO-NE 

 FLORBAL – 200Kč za 1. Pololetí – 1x týdně ve středu od 14:00 – 14:45 – mladší žáci, 

14:45 – 15:30 – starší žáci 

(Mgr. Alena Stavovčíková )                                                                                        ANO-NE 

                                                                             

 V rámci školní družiny, kromě běžného programu, se žáci mohou účastnit níže uvedené 

činnosti. 

Mám zájem, aby se mé dítě v rámci ŠD věnovalo těmto činnostem: 

 POČÍTAČE HROU – max 30 min denně příležitostně za nepříznivého počasí   ANO-NE                                                                                                                                            

(Lada Mičulková) 

 POHYBOVÉ HRY –- 1x za týden  - v úterý 13:30 – 14:15 – mladší žáci, 14:30 – 15:15 - 

starší žáci                                                                                                               

(Jan Španihelová, Mgr.Alena Stavovčíková)                                                           ANO-NE                                                                                      

 TVOŘIVÁ DÍLNIČKA – 1x za 14 dní v úterý (lichý týden) 13:30 – 14:15 – mladší žáci, 

14:25 – 15:10 – starší žáci – 150 Kč za 1. pololetí  (příspěvek na matriál)                                                                                                                        

(Lada Mičulková)                                                                                                         ANO-NE                                                                                                                      

 DESKOVÉ HRY  - 1x za 14 dní ( sudý týden) v pondělí 13:30 – 14:15 – mladší žáci, 

14:30 – 15:15 – starší žáci                                                                                           

(Jana Španihelová)                                                                                                      ANO-NE   

 VĚDA  HROU– 1x za 14 dní (sudý týden) ve čtvrtek  13:30 – 14:15 – mladší žáci, 14:30 

– 15:15 – starší žáci – 150 Kč za 1.pololetí (příspěvek na materiál)                     

(Jana Španihelová)                                                                                                      ANO-NE                                                                           



                             

V rámci ŠD budou probíhat pracovní dílny zaměřené na různé obory lidské činnosti (pletení, 

šperkování, drátkování, tradice,…atd.). Aktivity a výlety mimo areál školy se budou konat za 

příznivého počasí co 14 dní (sudý týden) v pátek. O dané akci budete vždy včas informováni. 

 

Platbu proveďte do 17.10. bezhotovostním převodem na bankovní účet školy: 

 1772584389/0800 -  v informaci pro příjemce napište: jméno žáka + pojmenování částky 

(např. Novák –kroužky) 

Případně se můžete dohodnout osobně s třídním učitelem na platbě po částech. 

 

 VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ – 1x týdně ve středu – přesný čas výuky určí pan farář dle 

přihlášených žáků – cena 50 Kč na materiál. Škola poskytuje třídu, výuka nespadá                

pod vzdělávání školy. V případě zájmu Vám bude třídním učitelem předána přihláška.                                                                                                                  

                                                                                                                                                        ANO-NE                                                                                          

 ZUŠ nabízí 1x týdně hru na nástroje, výuka probíhá v ZŠ a MŠ Hladké Životice. 

 HRA NA KLAVÍR NEBO KLÁVESY                                                                                ANO-NE                                                                                          

 HRA NA FLÉTNU                                                                                                            ANO-NE                                                                                            

 HRA NA KYTARU                                                                                                           ANO-NE                                                                                            

 TRUBKA NEBO LESNÍ ROH                                                                                          ANO-NE                                                                                          

 

Přihlášku naleznete  na webových stránkách ZUŠ J.A.Komenského Studénka nebo o ni 

požádejte třídního učitele.  

V případě distančního vzdělávání mé dítě má k dispozici: 

a) počítač, notebook nebo tablet                                                                                                  ANO-NE 

b) připojení k internetu                                                                                                                   ANO-NE 

 

Seznámil(a) jsem se s Informacemi na školní rok 2022/2023 a se školním řádem a jeho dodatky – viz. 

webové stránky školy https://www.zshlzivotice.cz/dokumenty-zs/ 

 

Jméno žáka:__________________________________________________ 

 

Jméno zákonného zástupce: _____________________________________ 

 

Podpis zákonného zástupce:_____________________________________ 

 

 

https://www.zshlzivotice.cz/dokumenty-zs/


V__________________________________              Dne___________________________ 


