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ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/23 
 

Vážení rodiče, milé děti a žáci, 
 

prázdniny jsou u svého konce, nastává období školní docházky.  
Jak jste již zaznamenali, došlo ke změně vedení školy. Ráda bych vás ale ujistila, že se vynasnažíme, aby 

veškeré činnosti spjaté s vedením naší organizace byly jen ku prospěchu vám a vašim dětem. Koncem prázdnin 
jsme například z prostředků z projektu Škola pro všechny II zakoupili sportovní vybavení v celkové hodnotě 
98.000,- Kč. Součástí této objednávky je 8 velkých žíněnek, gymnastické běhouny, kompletní vybavení pro 
florbal (hokejky, dresy, brankářské kalhoty, rukavice), dále pak několik kusů míčů na futsal a vybíjenou a jiné 
drobné sportovní potřeby. Další nemalou investicí z tohoto projektu bylo pořízení venkovního betonového 
pingpongového stolu. Ten budou moci využívat žáci o velké přestávce, ale i během pobytu ve školní družině. 
Veliké poděkování patří Obci Supíkovice, která se postará o vybudování zpevněného betonového základu stolu. 
Nachystány jsou také finanční prostředky z dotace Národního plánu obnovy, které budou sloužit k zakoupení 
digitálních učebních pomůcek. 

Nově jsme se zapojili do projektu „Pomáháme růst“. Díky tomu naše škola získala částku v hodnotě 987 000,-
. Škola tak bude mít prostředky k rozvoji inovativního vzdělávání, projektových dnů a dalších aktivit vedoucích 
ke stmelování kolektivu a zvyšování zájmu o dění v obci. 

 
Pro potřebu kontaktovat školu uvádím potřebné údaje, které můžete využít. Emailové kontakty najdete na 

stránkách školy. V brzké době plánujeme rekonstrukci webových stránek, Facebook profil zůstává stejný. 
Kontakty: 
Mgr. Malaníková Michala, ředitelka školy: 606 040 984 
Antonín Ďopan, zástupce ředitele: 606 730 678 
Budova 1. stupně: 606 707 367 
Budova 2. stupně 601386 599 
Družina: 601 386 613 
Jídelna: 584 432 067, 601 386 600 
Mateřská škola: 584 432 134, 601 582 823 

*** 
Vyučování začne ve čtvrtek 1. 9. 2022 v 7: 30 slavnostním zahájením ve školní jídelně. Srdečně jsou zváni 

rodiče nejen prvňáčků. V tento den bude končit vyučování v 8:15. Školní družina bude v provozu do 15:00. 
 

*** 
Letos jsou termíny prázdnin takto: 

 
PODZIMNÍ           26. – 27. 10 2022 (28. 10. je státní svátek) 
VÁNOČNÍ             23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 
POLOLETNÍ           3. 2. 2023 
JARNÍ                     27. 2. -5. 3. 2023 
VELIKONOČNÍ      6. 4. 2023 
LETNÍ                      1. 7. – 3. 9. 2023 
 

*** 
Od 1. 9. budeme vybírat do třídního fondu 2 000 Kč. Tento fond slouží pro úhradu poplatků za družinu, 

kulturních představení, sešitů a dalších položek. Peníze je možné zaplatit převodem na číslo účtu 86-
7686530277/0100. Jako variabilní symbol uveďte RČ dítěte a do poznámek vepište jeho jméno a třídu. 

 



 
    

 

 

*** 
GO KURZ se pro tento školní rok přesouvá na termín 5. – 7. října do prostorů střediska Maya ve Zlatých 

Horách. Celý adaptační kurz bude hrazen z projektu „Pomáháme růst“, což znamená, že bude pro všechny 
účastníky ZDARMA. Chtěli bychom Vám touto cestou pomoci s úhradami, které jsou úzce spjaty se vstupem 
dětí do školy. Doufáme, že Vás tato informace potěšila. Bližší informace k organizaci GO KURZU Vám včas 
dodáme. 

*** 
Jídelna:  

V průběhu měsíce je možno stravu zaplatit denně od 6:00 do 7:30 hod. vždy na následující den. Ani letos 
nebudou žákům vydávány stravenky.  

Pokud dítě onemocní, může si rodič první den vzít oběd do jídlonosičů. Na další dny je rodič povinen 
odhlásit dítě z obědů u vedoucí školní jídelny nebo přes odhlášku na webu školy. Pokud rodič dítě v době 
nemoci neodhlásí, musí od druhého dne nemoci platit i režijní náklady na stravu, nemá nárok na dotaci. 
Doplatek za režijní náklady činí u všech dětí ZŠ 43,- Kč. Doplatek u dětí MŠ závisí na druhu odebíraných jídel 
(přesnídávka, oběd, celodenní strava). 

Přihlášky a odhlášky stravy se berou denně od 6:00 do 11:00 hod. vždy na následující den. Na stávající den je 
možno stravu odhlásit do 6:15 hod. 

Strávníky, kteří platí obědy převodem z účtu, upozorňujeme, že mají oběd zaplacen již od 1. září. 
Ceny obědů pro tento školní rok byly změněny. Reagujeme tak na zvýšené ceny energií. 

 

DĚTI MŠ 

děti 2-6 let            děti 7 let 

Přesnídávka   9,-     10,- 

Oběd    22,-            31,- 

Svačina    9,-     10,- 

Celodenní pitný režim  5,-     5,- 

Celkem    45,-            56,- 

 

ŽÁCI ZŠ 

 

děti 7-10 let       děti 11-14 let  děti 15 let 

Oběd    31,-              35,-        39,- 

 

 

 

CIZÍ STRÁVNÍCI 

Oběd    77,- 

 

*** 

Družina: budou otevřena dvě oddělení školní družiny pro žáky 1. – 5. ročníku, v družině bude i ranní provoz 
a odpolední zůstane zachován jako vloni. Do počtu 30 dětí na oddělení je možno zařadit i žáky 2. stupně. 
Přihlášky obdrží žáci na začátku školního roku. Ranní provoz bude zahájen až od 5. 9. a bude probíhat od 6:00 
do 7:10 hod. 

*** 
Na prvním stupni bude spojena 1. a 2. třída pod vedením p. uč. Krajčiové, ve 3. třídě bude vyučovat p. uč. 

Šikulová a spojenou 4. a 5. třídu převezme p. uč. Kratochvílová. 
 

*** 
Průkazky na slevu jízdného se budou potvrzovat 29., 30. a 31. 8. od 8:00 do 14:00 hod. 

 
*** 

Podle výnosu MŠMT jsou žákům základních škol zdarma půjčovány pouze učebnice. Ve snaze o zajištění 
plynulé a kvalitní výuky zajišťujeme navíc ve spolupráci s rodiči pracovní sešity a mimoučebnicové učební 
texty. Ve škole budou pro žáky nachystány balíčky potřebných sešitů, které si mohou koupit. Pokud tuto 
možnost nevyužijí, koupí si sešity sami v obchodě. 

*** 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA SUPÍKOVICE PŘEJE POKLIDNÝ ŠKOLNÍ ROK 2022/23. 


