
Základní škola Boharyně 

 

INFORMACE PRO RODIČE – organizace školního roku 2021/2022 

 

• PRÁZDNINY 

Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října 2021.  

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 

2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.  

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022. 

Jarní prázdniny budou od 7. 2. do 13. 2. 2022 . 
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022. 
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022. 
Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2022 do úterý 31. srpna 2022.  
 

Ředitelské volno: pondělí 27.9.2021 a středa 22.12.2021 

 

• VYUČOVACÍ HODINY 

1. hodina -  8,00 – 8,45 

2. hodina -  8,55 – 9,40 

3. hodina - 10,00 –10,45 

4. hodina - 10,55 - 11,40 

5. hodina - 11,50 - 12,35         12,00 – 12,45 (PO, ČT, PÁ) 

6. hodina - 12,45 – 13,30        12,55 – 13,40 (PO, ČT, PÁ) 

 

• OMLUVY, ABSENCE 

Prosíme omlouvat naléhavou absenci dítěte telefonem (608 876 222 nebo 608 870 500) či 

emailem: (zsboharyne@gmail.com). Po uzdravení prosíme zapsat jeho absenci do žákovské 

knížky – omluvný list. Pokud dítě nebude cvičit o tělesné výchově, je potřeba toto sdělit 

pomocí lístečků. V případě dlouhodobé absence v hodinách tělesné výchovy je nutné zažádat o 

uvolnění z tělesné výchovy. Prosíme od doplnění kontaktních údajů do žákovských knížek. 

 

• TŘÍDNÍ SCHŮZKA 

Úvodní třídní schůzka proběhne ve středu 15.9. od 16 hod. Další termíny třídních schůzek 

budou upřesněny v průběhu roku dle aktuálních opatření. Zároveň budou vyhlášeny termíny 

konzultačních hodin.  

 

• ŠKOLNÍ DRUŽINA 

Žák může navštěvovat školní družinu na základě vyplněného zápisního lístku. 

Součástí školní družiny jsou různorodé činnosti – volná hra žáků, relaxační aktivity, keramika, 

vaření, pohybové hry, pobyt venku; další aktivity budou případně hlášeny předem 

prostřednictvím úkolníčků. V případě odchodu dítěte z družiny v jiný než uvedený čas na 

zápisním lístku prosíme o písemnou omluvenku. 

 

• OBĚDY 

V 1.den nepřítomnosti dítěte je možné vyzvednout oběd vždy v termínu po poslední hodině 

dne dle rozvrhu. Na další dny je nutné oběd odhlásit, a to ředitelce školy (osobně či 

telefonicky) do 10 hodin den před dnem nepřítomnosti. Jinak zůstává oběd přihlášen! 

 

• PLATBY 

Platby měsíční:  

- obědy (550,- Kč) + školní družina (100,- Kč) = 650,- Kč  

Posílejte převodním příkazem na číslo účtu ZŠ a MŠ Boharyně 1085900319/0800 nejdéle do 15. 

dne v daném měsíci. Do kolonky Poznámka u platby uveďte prosím „Jméno Příjmení obědy + 

ŠD“.  

Platba jednorázová: 

- akce, pomůcky – 1500,- Kč 

Do konce září pošlete tuto částku převodním příkazem na číslo účtu ZŠ a MŠ Boharyně 

1085900319/0800, do kolonky Poznámka uveďte prosím „Jméno Příjmení Akce“. Jedná se o 

poplatek na celý školní rok, z kterého budou hrazeny akce pro žáky ve škole, výlety, pomůcky 

apod. 

• INFORMACE K TĚLESNÉ VÝCHOVĚ 

Pokud počasí dovolí, budeme v hodinách tělesné výchovy chodit co nejčastěji ven. Prosím, aby 

žáci měli vhodné sportovní oblečení a obuv (dlouhé a krátké kalhoty, mikinu). V zimních 

měsících bude realizována plavecká výuka, v lednu lyžařský výcvik (pokud to situace dovolí).  

 

• INFORMACE K VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ A PRACOVNÍM ČINNOSTEM 

Prosíme, aby si žáci do šuplíčku donesli lepidlo (nejlépe tyčinkové), nůžky a pravítko. Pokud 

budeme potřebovat materiál k tvoření, dostanou žáci tuto informaci prostřednictvím úkolníčků 

s předstihem. Na tvoření dejte žákům na převlečení tričko, které se může tvořivě umazat. 

Kufříčky již od nového nebudou potřeba. 

 

• PROJEKTY 

Škola realizuje projekt Šablony III (podpora vzdělávání na školách) a je zapojena do dalších 

vzdělávacích projektů – Škola pro udržitelný život (realizace místně zakotveného učení), 

programy Les ve škole, škola v lese, Globe (badatelsky orientovaná výuka). Realizujeme 

podpůrné projekty Školní mléko (žáci dostávají neochucené mléko zdarma) a Ovoce do škol  

(dítě zdarma obdrží dvakrát za měsíc balíček ovoce). 

 

 

 

mailto:zsboharyne@gmail.com


 

• INFORMACE V SÍTI 

Na webových stránkách školy www.zsamsboharyne.cz  jsou zveřejněny a aktualizovány hlavní 

dokumenty (řády, výroční zprávy, informace k volbám do školské rady, o realizovaných 

projektech apod.). Fotografie z průběhu celého roku z dění ve škole najdete v albu na 

Zoneramě https://www.zonerama.com/ZSaMSBoharyne. Škola má svůj profil na Facebooku, 

kam dáváme aktuální informace k akcím, fotky z akcí, fotky ze školy, zajímavé odkazy apod. 

https://www.facebook.com/zsamsboharyne.  

 

• KONTAKTY 

Neváhejte nás kontaktovat, pokud budete mít jakékoliv dotazy či náměty. 

 

Lucie Tomášková – ředitelka školy, třídní učitelka 4. a 5. třídy (608 876 222) 

Zuzana Dolanová – třídní učitelka 1. a 3. třídy (723 761 752) 

Petra Hejtmánková – vychovatelka ŠD, asistentka (608 870 500) 

 

Email:  zsboharyne@gmail.com 

             www.zsamsboharyne.cz  

Skype: ZŠ Boharyně 

 

 

 

 

Kontrolní list odevzdaných formulářů a přihlášek: 

 

1.) Dotazník pro školní rok 2021/2022 

2.) Přihláška do školní družiny 

3.) Přihláška ke stravování 

4.) GDPR souhlas (pouze 1. ročník) 

5.) Souhlas s asistencí při testování žáka 

6.) Přihláška na Badatele a další zájmové aktivity 

7.) Kandidátní lístek do voleb do Školské rady 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místo pro vaše poznámky:  
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