Informační bulletin
Vážení rodiče,
v úvodu Vám zasílám několik důležitých informací.
Vzhledem k tomu, že ve vestibulu budovy našeho přechodného působiště v Mařanově 650 budou
probíhat dokončovací stavební práce, bude se plánovaná schůzka konat v náhradních prostorách. Sejdeme se 27. 8. 2020 v 17 hodin v jídelně ZŠ Česká (Adresa: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ČESKÁ 354, 463 12 LIBEREC 25). Bližší informace o plánované prohlídce prostor v Mařanově 650
zveřejníme na webových stránkách školy.
Školní jídelna
Stravování ve školním roce 2020/2021 bude pro naši základní školu zajišťovat v měsíci září firma
PERSONNEL WELFARE – zařízení školního stravování, s. r. o. a od října 2020 ZŠ Česká. Výdej
stravy bude ve výdejně TUL v Mařanově 650.
V tomto školním roce se bude podávat jen jeden druh jídla. Pro přihlášení ke stravování navštivte
webové stránky školy, kde na odkazu jídelna strava.cz zadáte číslo školní jídelny 4916 a s pomocí
přihlašovacích údajů ve tvaru jmeno.prijmeni a svého hesla se přihlásíte k účtu svého dítěte. Ti,
kteří se přihlašují do systému nově, musí u vedoucí školního stravování vyplnit přihlášku a zakoupit čip. Pokud dítě používá městskou kartu, může být aktivován přístup ke stravovacímu systému přes ni.
V měsíci září je nutné, aby všichni strávníci v systému strava potvrdili odběr jídla zaškrtnutím
příslušného políčka. Od října bude pole zaškrtnuto po uhrazení stravného automaticky.
Odhlašování obědů bude možné jen přes elektronický systém nejpozději den předem do 14 hodin.
První den onemocnění je povoleno vyzvednout si oběd do jídlonosiče. Za neodhlášený či neodebraný oběd se částka za oběd nevrací.
Výše stravného od 1. 9. 2020 je změněna na:,
Děti věk 6–10 let – 25,- Kč / měsíční záloha 525,- Kč
Děti věk 11–14 let – 28,- Kč / měsíční záloha 588,- Kč
Děti věk 15–18 let – 30,- Kč / měsíční záloha 630,- Kč
Platba stravného bude možná jen trvalým příkazem na účet školy: 544 93 92/0800
U platby je nutné uvést variabilní symbol: číslo pojištěnce zdravotní pojišťovny a specifický symbol: 3463
Strávníci musí mít uhrazeno vždy do 15. dne předcházejícího měsíce. To znamená, že strávník
pošle 10 plateb na účet (srpen – květen).
V případě potřeby kontaktujte vedoucí školní jídelny paní Andreu Medřickou tel.
739220981, email: jídelna@zsnavybezku.cz
Doprava
Po dobu rekonstrukce je pro naše žáky do náhradních prostor v Mařanově 650 zajištěna autobusová doprava. Linka bude zatím označena na informačních panelech autobusů jako:
X Vesec U Střediska
X Harcov kostel
Odjezdová zastávka ve směru Harcov – Vesec bude nástupní zastávka Harcov kostel.
Odjezdová zastávka ve směru Vesec – Harcov bude zastávka Vesec U Střediska ve směru Doubí
sídliště.

Každý školní den budou vypraveny ze zastávky Harcov kostel do zastávky Vesec U Střediska spoje
v 7:50, 7:51, 7:52 hodin. Po skončení vyučování budou vypraveny spoje ze zastávky Vesec U Střediska do zastávky Harcov kostel v 13:10, 14:00, 15:15 hodin
Pozor změna!
Z důvodu zkrácené výuky dne 1. 9. 2020 nepojedou spoje ve 13:10, 14:10 a 15:15. Místo těchto
spojů budou vypraveny ze zastávky Vesec U střediska 2 autobusy s odjezdem v 9:15 hod.
Dne 2. 9. 2020 nepojedou spoje ve 13:10, 14:10 a 15:15. Místo těchto spojů bude vypraven ze
zastávky Vesec U střediska autobus s odjezdem ve 12:20 a 12:50 hodin.
Od 3. 9. 2020 pojedou autobusy dle jízdního řádu.
K dopravě můžou žáci rovněž využít spojení MHD č. 13, 24 a 26.

Vyučování
začíná v úterý 1. 9. 2020. Výuka v prvních dnech bude probíhat dle tohoto rozvrhu:
Úterý 1. 9.

1. – 9. třída

815– 9.00

ŠD: 900– 1500

Středa 2. 9.

1. třída
2. – 5. třída
6. – 9. třída

815 – 10.10
815 – 11.50
815 – 12.45

ŠD: 1010– 1700

Čtvrtek 3. 9.

1. třída
815 – 10.55
2. – 9. třída
dle rozvrhu bez ŠD: 1045– 1700
odpoledního vyučování

Pátek 4. 9.

1. – 9. třída

dle rozvrhu

běžný provoz

Školní družina bude v provozu od 1. 9. 2020 podle tabulky. 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
Dvě oddělení ranní družina budou otevřena od 6:30 hodin a budou bez nutnosti přihlášky a platby přístupná všem žákům 1. – 6. třídy. Školní družina a klub, které budou děti využívat
v odpoledních hodinách, bude zpoplatněna 250 Kč / měsíc. V tomto případě bude nutná písemná
přihláška (odhláška) a platba. Klub bude k dispozici dětem 4. a 5. třídy po páté vyučovací hodině
do 16 hodin.
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
Variabilní sym- Specifický symbol Do poznámky pro příPololetně 1 250 Kč
bol
100
jemce prosím napište
1. pololetí splatnost
číslo pojištěnce
jméno žáka ve tvaru
do 30. 9. 2020
příjmení a jméno.
2. pololetí do 29. 2. 2021
Informace o plánovaných akcích najdete na webu školy www.zsnavybezku.cz.
Sběru papíru nebude.
Společné třídní schůzky budou 10. 9. 2020 od 17 hodin ve třídách. V listopadu a prosinci
Tria.
Prázdniny:
podzimní
vánoční
pololetní

29. – 30. 10. 2020
23. 12. 2020 – 3. 1. 2021
nástup do školy 4. 1. 2021
29. 1. 2021

jarní
velikonoční
hlavní

1. 2. – 7. 2. 2021
1. 4. 2021
1. 7. – 31. 8. 2021

Volnočasové aktivity
zajišťuje škola ve spolupráci s organizacemi Musictime a Veselá věda. V tomto školním roce budou v nabídce chybět sportovní aktivy, protože škola nebude mít k dispozici tělocvičnu.
Kroužky zahájí svou činnost v týdnu od 14. 9. 2020. Veškeré informace 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 přihlášku na školním webu od 1. 9. do 10. 9. 2020. V případě malého
zájmu o volnočasovou aktivitu nebude kroužek otevřen. Informace k otevíraným kroužkům zveřejníme do 13. 9. 2020.
Platbu za školní kroužky provádějte na účet: 5449392/0800 do 31. 10. 2020 (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

