
Zahájili jsme nový školní rok 

Ve čtvrtek 1. září 2022 škola opět ožila množstvím žáků, učitelů, rodičů. Zahájili jsme školní 

rok 2022/2023 a přivítali jsme 33 nových prvňáčků. Celkem bude letos do naší školy chodit 

298 žáků, z toho 6 ukrajinských dětí.  

Všichni doufáme, že následujících deset měsíců uplyne v klidu a v pilné a úspěšné práci.  

Organizace letošního školního roku je následující:  

 Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.  

 Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2022 a skončí v pondělí 2. 

ledna. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023. 

 Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 

2023. 

 Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023. 

 Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny od 13. února do 

19. února 2023. 

 Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023. 

 Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023. 

 Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2023 do 3. září 2023. 

 Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023. 

 V letošním roce se zaměříme na:  

- aktualizaci ŠVP – vytvoření osnov předmětu Informatika – tzv. nová a s tím 

související úpravu učebního plánu některých předmětů 

- další rozvíjení činnosti poradenského pracoviště ve složení výchovný poradce, 

metodik prevence, učitelé provádějící speciálně pedagogickou péči s cílem poskytovat 

pomoc žákům, rodičům i pedagogům školy 

- rozvíjení dalších forem spolupráce s asistenty pedagoga 

- rozvíjení čtenářské a matematické gramotnosti žáků 

- podporu talentovaných a nadaných žáků zapojováním do soutěží, zadáváním 

nadstandardních úkolů 

- pomoc a podporu žákům ohroženým školním neúspěchem. 

Budeme pokračovat ve spolupráci se Sdružením rodičů a školskou radou a zřizovatelem.  

 

 



Volitelné a nepovinné předměty 

4. ročník - Dopravní výchova, 6. ročník  - Základy administrativy , 7. ročník - Základy 

administrativy, 8. ročník -  Informační a komunikační technologie, Sportovní hry, 

9. ročník - Seminář z matematiky, Konverzace v AJ, Sportovní hry. 

Jako nepovinný předmět vyučujeme náboženství. 

 

Nabídka žákům 

Žákům prvních ročníků základního vzdělávání se bezplatně poskytují základní školní potřeby 

v hodnotě 500,- Kč na žáka na jeden školní rok. Balíček základních školních potřeb ve výše 

uvedené hodnotě vybírají pro žáky třídní učitelky. 

Žákům druhých a vyšších ročníků uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona (žáci se 

specifickými poruchami učení) se bezplatně poskytují základní školní potřeby v hodnotě 100 

Kč na žáka za jeden školní rok. 

     I letos jsme zajistili pro všechny žáky školy sešity pro aktuální školní rok.  

V projektu  MLÉKO DO ŠKOL došlo k zásadní změně – od letošního školního roku budou 

tzv. dotované mléko (neochucené) dostávat pouze žáci 1. stupně, kteří se k odběru mléka 

přihlásí. Ostatní žáci si ho budou moci koupit. Projekt OVOCE DO ŠKOL  bude také určen 

jen žákům 1. stupně. 

Žáci mají k dispozici nápojový automat. 

Pokračujeme ve spolupráci  se ZUŠ Alfréda Radoka ve Valašském Meziříčí.  

I nadále budeme zajišťovat speciálně pedagogickou péči pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

Plavecký výcvik bude organizován pro žáky 1. – 4. ročníku. Žáci budou opět jezdit do 

Plavecké školy v Hranicích. U druháků a třeťáků to bude celkem 9 dvouhodinových lekcí 

v rámci povinného plaveckého výcviku, prvňáci a čtvrťáci budou absolvovat pět lekcí 

předplaveckého a zdokonalovacího výcviku.  

Žáci 4. ročníku se zúčastní 2x za pololetí výuky na Dopravním hřišti ve Valašském Meziříčí.  

 



 

 

 

 

  

   


