Základní škola a mateřská škola Nehvizdy
Pražská 14, 250 81 Nehvizdy
www.skolanehvizdy.cz

Nehvizdy, 8. 6. 2022
Vážení rodiče budoucích prvňáčků, věnujte prosím pozornost následujícím informacím:
1/ Zahájení školního roku 2022-2022
Ve čtvrtek 1. září 2022 v 8.05 hodin ve třídách v přízemí hlavní budovy školy, rodiče půjdou se svými dětmi do třídy a
zúčastní se tak prvního školního dne v délce trvání cca jedné vyučovací hodiny. Na tento den ještě nejsou obědy
zajištěny – pravidelné stravování včetně možnosti zajištění svačin a školní družiny začne v pátek 2. září. Od pátku se
již vyučuje podle rozvrhu. První školní den předají třídní učitelky rodičům žáků další potřebné informace.
2/ Prázdninový provoz školy
Přípravný týden začíná 24. srpna 2022.
Případnou schůzku s třídními učiteli směřujte prosím na přípravný týden, s ředitelem školy po telefonické nebo mailové
dohodě.

3/ Kontakty
Pavla KRAJÍČKOVÁ,

třídní učitelka 1.A třídy,

krajickova@skolanehvizdy.cz

Mgr. Marta ŠTĚCHOVÁ,

třídní učitelka 1.B třídy,

stechova@skolanehvizdy.cz

Mgr. Hana KOSOVÁ,

třídní učitelka 1.C třídy,

kosova@skolanehvizdy.cz

PhDr. Soňa SLABÁ,

třídní učitelka 1.D třídy,

slaba@skolanehvizdy.cz

Mgr. Pavla HEJČLOVÁ,

třídní učitelka 1.E třídy,

hejclova@skolanehvizdy.cz

zástupkyně ředitele pro 1. stupeň:
Mgr. Alena Danielová, 608 335 051, danielova@skolanehvizdy.cz
ředitel školy:
PaedDr. Luboš Rýdlo, 603 726 127,

reditel@skolanehvizdy.cz

vychovatelky ŠD:
Vedoucí vychovatelka ŠD

Martina Poppelová, 776 076 821, martina.tresen@seznam.cz

stravování:
Jana Jírová, 722 935 538, janajirova@volny.cz
školní web: www.skolanehvizdy.cz
e-mail zs.nehvizdy@volny.cz, reditel@skolanehvizdy.cz - oba tyto maily přijímá ředitel školy.
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Kancelář, platby, školní svačiny
Jana Rýdlová, kancelar@skolanehvizdy.cz

4/ Způsob zápisu do školní družiny
První školní den /1. září/ obdrží rodiče zápisní lístek do ŠD, jeho vyplněním je dítě zapsáno.
Vyplňuje se ve čtvrtek 1. září, vychovatelky budou přítomny ve třídách. Kapacita ŠD je 240 žáků, přednost mají žáci
nižších ročníků. Pravidelný provoz ŠD 6.30 – 17.00 a začíná v pátek 2. září. Bližší informace včas upřesníme. Družina
je zpoplatněna částkou 450,- Kč za dítě na měsíc. Změny ohledně vyzvedávání dětí prosíme vždy pouze písemně.
Prvňáčkové budou mít odpolední družinu v kmenových třídách.

5/ Přihlášky ke stravování
Budou k dispozici rovněž ve čtvrtek 1. září, stravování zajišťuje paní Jana Jírová, tel. 722 935 538
(https://www.skolanehvizdy.cz/skolni-jidelna/). Bližší informace s přístupovými kódy Vám budou zaslány e-mailem
poslední týden v srpnu.
Pravidelné stravování bude zahájeno v pátek 2. září. Při platbě obědů preferujte prosím bezhotovostní platbu na účet
školy č. 428 465 319/0800, lze platit i v hotovosti vždy první a druhý pracovní den v měsíci od 7.00 do 8.30 hod. v
místnosti školníka (vrátnice školy). Přihlášky ke stravování se rovněž odevzdávají ve čtvrtek 1. září ve třídách
vychovatelkám ŠD, podrobné pokyny k platbě budou předány ve čtvrtek 1. září.

6/ Zahajovací třídní schůzka 1. ročníků

13. září 2022 od 17.00 hodin

Pokud Vám bude cokoli nejasné, prosím, kdykoli zavolejte. Máme před sebou, doufáme, devět let spolupráce a velmi si přejeme, aby tyto roky byly
pro všechny zúčastněné roky šťastnými. Užijte si nadcházející léto a těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi po prázdninách.

Vaše škola
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