
ZÁPIS ZE SCHŮZKY VEDENÍ ŠKOLY S RODIČI  BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ 

 

termín konání: pondělí 27. 6. 2022 v 18 hodin 

účast za školu: 

• ředitel Mgr. Bc. Květoslav Přibil, MBA 

• zástupkyně pro 1. stupeň ZŠ – Mgr. Jarmila Rambousková 

• zástupkyně pro 2. stupeň ZŠ – Mgr. Eva Kulichová 

• vedoucí školní družiny – Věra Pekárková (do 30. 6. 2022) 

• vedoucí školní družiny – Lenka Friedlová (od 1. 7. 2022) 

• třídní učitelka 1. A – Mgr. Petra Hanzlová 

• třídní učitelka 1. B – Mgr. Hana Rektorysová 

• třídní učitelka 1. C – Šárka Hroudová, DiS. 

• třídní učitelka 1. D – Anna Hrubá 

• předsedkyně SRPŠ – Vladimíra Kolaříková 

 

Schůzka proběhla v prostorách sportovní haly. Vedení školy zde rodičům předalo 

nejdůležitější informace o provozu školy, školní družiny i školní jídelny. Byly zde 

představeny třídní učitelky jednotlivých tříd. Veškeré potřebné podrobnější 

informace budou třídní učitelky rodičům předávat na třídních schůzkách, které 

se budou konat první školní den, tedy ve čtvrtek 1. září 2022. Předem tedy není 

potřeba kupovat žádné pomůcky kromě aktovky a penálu, vše ostatní se dozvíte 

od svých třídních učitelek.  

1. září se děti i rodiče sejdou  ve sportovní hale, kde proběhne slavnostní zahájení 

školního roku, děti obdrží dárkové balíčky s výtvarnými a dalšími pomůckami od 

zřizovatele a MHMP.  

První školní den není potřeba, aby si děti přinesly přezůvky, pouze aktovku, ve 

které si domů odnesou nové školní pomůcky. První školní týden bude vytvořen 

prostor pro postupnou adaptaci dítěti, vyučovací hodiny se budou přidávat 

postupně.  

Začátek vyučování je vždy v 8:00 hodin, doporučujeme včasný příchod do školy 

tak, aby se žáci a žákyni stihli s dostatečnou časovou rezervou připravit na výuku 

(škola se otevírá v 7:40 hodin). Celková doba týdenní výuky je 20 hodin, 



vyučování tedy končí každý den v 11:40 hodin. Po skončení výuky si žáky přebírají 

vychovatelky školní družiny, případně odcházejí na oběd a následně domů.  

Aktuální informace sledujte na webových stránkách školy (www.skola-

kbely.cz) v průběhu přípravného týdne (od  25. 8. 2022). 

 

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA: 

Rodiče budou přihlašovat děti vyplněním elektronické přihlášky  na  webu školy 

v záložce jídelny.   

Vyplněním elektronické přihlášky není založen účet ve stravovacím systému.  

Rodiče NEMOHOU  platit dopředu zálohy  před přidělením variabilního symbolu, 

který obdrží od vedoucí školní jídelny.  Všechny provedené platby, které nelze 

spárovat s účtem, budou vráceny zpět na účet.   

Zákonný zástupce se musí dostavit do kanceláře vedoucí školní jídelny,  kde bude  

účet založen přes navedení přihlášky do systému a zkontrolují  se údaje.    

121,-Kč stojí čip, který si musí rodiče koupit, čip se stává majetkem strávníka, 

není zálohovaný.   

Poškozené čipy se nevyměňují, každý další se platí.    

Dítě nemůže chodit na oběd, pokud není zavedeno do systému v jídelně.  

Oběd pro dítě stojí 32,-Kč 

Zálohy se platí na konci aktuálního měsíce tak, aby první den v novém měsíci byl 

stav účtu na nule.    

Doporučuji týden dopředu si nastavit trvalý příkaz.  

Záloha je stanovena na částku 640,-Kč/měsíc.   

Poslední dva dny před zahájením školního roku bude kancelář školní jídelny 

otevřena od 08.00 do 14.30 hodin, tam se budou přihlašovat nové děti.   

Prosím, ať si před příchodem k vedoucí školní jídelny rodiče prostudují vnitřní řád 

školní jídelny  a všechny další informace, které jsou uvedeny v záložce jídelny.  



Stravovací systém pracuje tak, že obědy se rozepisují na každý pracovní den na 

oběd č. 1. 

Na začátku a konci školního roku se vaří pouze jedno jídlo.     

Systém je plně elektronický a umožňuje rodičům obsluhovat systém 24 hodin 

denně.  

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA: 

Provoz školní družiny  

• ranní:     6:30 – 8:00  (může být nepravidelná) 

• odpolední:  11:40 – 17:00 

Oddělení dětí přípravného ročníku a prvních tříd jsou umístěny v budově ŠD 

(vchod ze Železnobrodské ulice). 

Poplatek za školní družinu – 350,- Kč – měsíčně. 

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŽÁKY BUDOUCÍCH PRVNÍCH TŘÍD A 

PŘÍPRAVNÉHO ROČNÍKU PROBĚHNE 1. 9. 2022 V PŘÍZEMÍ NOVÉ BUDOVY 

ŠKOLY – OD 10:00 -12:00 hodin. 

Doporučujeme předem vyplnit přihlášku, kterou naleznete na webových  

stránkách školy.  

Nemusíte mít obavy, do školní družiny budou přijati všichni zájemci. 

Více informací o školní družině a kontakty  najdete ne webových stránkách školy.  

 

PŘEDSEDKYNĚ SRPŠ: 

SRPŠ úzce spolupracuje se školou a v krátkost ho představila předsedkyně, paní 

Vladimíra Kolaříková. Rozpočet fondu se dělí spravedlivě mezi první a druhý 

stupeň. Za jednotlivou třídu komunikuje se SRPŠ třídní důvěrník, který bude 

zvolen na první třídní schůzce.  

Paní Kolaříková po skončení společné části setkání přešla do třídy 3. D, kde 

pokračovalo jednání s rodiči budoucí 1. D, aby je seznámila se systémem 

financování párové výuky a předala rodičům darovací smlouvy.  

 


