
Informační bulletin  

Vážení rodiče, milí žáci  

během prázdnin jsme pro Vás připravili několik vylepšení. Jedním z nich je vytvoření nových webových strá-
nek, které by měly být uživatelsky příjemné a přehledné. Další zásadní změnou je přechod na elektronický 

stravovací systém a možnost výběru ze dvou jídel.  

Během prázdnin byla ve staré budově natřena okna a v současné době firma finalizuje opravu fasády. Do její-

ho dokončení dbejte prosím zvýšené opatrnosti a nevstupujte na staveniště. 

V následujícím bulletinu najdete informace k organizaci školního roku 2019/2020. 

Vyučování začíná v pondělí 2. 9. 2019. Výuka v prvních dnech bude probíhat dle tohoto rozvrhu: 

Pondělí 2. 9.  1. – 9. třída 8.00– 8.45 ŠD:   8.45– 17.00 

Úterý 3. 9.  

 1. třída 8.00 – 10.00       

 2. – 5. třída 8.00 – 11.40    
 6. – 9. třída 8.00 – 12.35    

ŠD: 10.00– 17.00 

Středa 4. 9.  
 1. třída 8.00 – 10.45       

 2. – 9. třída dle rozvrhu 
ŠD: 10.45– 17.00 

Školní jídelna začíná vařit od 2. 9. 2019. Cena za obědy ve školním roce 2019/2020: děti do 10 let 24 Kč, 

děti od 10 do 15 let výše 26 Kč, děti nad 15 let výše 29 Kč. (Rozhodné pro výši stravného je, kolika let dosáh-

ne dítě v průběhu školního roku.) Prosíme o včasnou platbu za obědy bankovním převodem na účet:  

5449392/0800. Ucelené informace najdete na webových stránkách školy. 

Platba za obědy 

Splatnost měsíční 
do 20. předchozího mě-

síce 

Variabilní symbol  

číslo pojištěnce 

Specifický symbol 

3463 

Do poznámky pro příjemce prosím 

napište jméno žáka ve tvaru pří-
jmení a jméno. 

Drobné občerstvení si můžou žáci zakoupit ve školní jídelně před zahájením vyučování od 7.40 do 7.55 hod 

a o velké přestávce. Škola je zapojena do projektů Ovoce do škol a Mléko do škol. Od října bude každé úterý 

sortiment doplněn o buchty školním parlamentem. 

Školní družina bude plně v provozu od 2. 9. 2019. V tomto školním roce bude provoz: 
 Po – Čt  od 6.30 hod do 17.00 hod 

       Pá od 6.30 hod do 16.30 hod 

Cena je 250 Kč za měsíc. Platba školní družiny a klubu může být provedena platebním příkazem na účet: 

544 9392/0800 jednorázově za jednotlivá pololetí (1 250 Kč) nebo za celý školní rok (2 500 Kč).  

Platba za ŠD a Klub 

Pololetně 1 250 Kč   

1. pololetí splatnost do 30. 9.   
2. pololetí do 29. 2. 2020 

Variabilní symbol  

číslo pojištěnce 

Specifický symbol 

100 

Do poznámky pro příjem-

ce prosím napište jméno 

žáka ve tvaru příjmení a 
jméno. 

Informace o plánovaných akcích najdete na webu školy www.zsnavybezku.cz. 

První termín sběru papíru je od 18. 9. do 22. 9. 2019. Převážený a svázaný sběrový papír budete moci dávat 

přímo do přistaveného kontejneru na školním dvoře.  Sběrem papíru si třídy přispějí do třídního fondu. Lís-

tečky se jménem, datem a hmotností předávejte prosím třídnímu učiteli. 

Třídní schůzky a doplňovací volby do Školské rady budou 17. 9. 2019 od 17 hodin společné setkání rodi-

čů ve třídách. V listopadu a prosinci Tria  

Prázdniny:  

 podzimní 29. – 30. 10. 2019 

 vánoční  23. 12. 2019 – 3. 1. 2020 

   nástup do školy 6. 1. 2020 
 pololetní  31. 1. 2020 

 jarní  9. 3. – 15. 3. 2020 

 velikonoční  9. 4. 2020 

 hlavní  1. 7. – 31. 8. 2020 

Volnočasové aktivity zajišťuje škola ve spolupráci s organizacemi Musictime, Veselá věda, Olymp florbal, 

BA Lynx Liberec. Kroužky v tomto školním roce zahájí svou činnost v týdnu od 16. 9. 2019. Veškeré infor-

mace o kroužcích včetně způsobu přihlášení najdete na webových stránkách školy. 

V případě předčasného ukončení docházky do kroužku je nutná písemná odhláška. 

Kroužky organizované školou 

V případě zájmu vyplňte přihlášky na školním webu do 11. 9. 2019.  V případě malého zájmu o volnočasovou 

aktivitu nebude kroužek otevřen. Informace ke kroužkům zveřejníme do 13. 9. 2019. 

Platbu za školní kroužky provádějte na účet:  5449392/0800 do 31. 10. 2019 (variabilní symbol je číslo 

pojištěnce a specifický symbol, který bude uveden na přihlášce, do poznámky pro příjemce prosím napište 

jméno a příjmení žáka) 
 

S přáním úspěšného školního roku  

 J. Plachá 

 ředitelka školy 


