Základní škola Liptál, okres Vsetín Liptál 465, 756 31

Aktuality školní rok 2022/2023
•

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
o 1.9. v 7:45 hod. přivítání v tělocvičně – celá škola, prvňáčci a rodiče prvňáčků,
starosta.
▪ Po zahájení odvedou třídní učitelé žáky do tříd.
▪ Prvňáčci s rodiči budou odvedeni do třídy.
▪ Třídy končí v 10:00 hod. obědem (nutné domluvit s vedoucí kuchyně).
o 2.9. - třídy 1. stupně končí v 11:25 hod. (třídnické hodiny).
- třídy 2. stupně končí v 12:20 hod. (třídnické hodiny).
o Od 5.9. - výuka dle rozvrhu.
o Škola se otvírá v 7:25 hod.
o Provoz školní družiny od 2.9.2022.

•

ŠKOLNÍ DRUŽINA
o Dvě oddělení školní družiny pro žáky 1. - 5. ročníku
o Vychovatelky – Petra Pilná, Alena Vakrčková
o Provoz družiny:
▪ Ranní družina: 6:30 – 7:30 hod.
▪ Odpolední družina do 16:30 hod.
o Režim družiny
▪ V době 13:30 – 15:00 program družiny dle ŠVP (nebude možné
vyzvednout děti).
▪ Od 15:00 kroužky družiny (keramika, sporťáček...)

•

PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ
o Pouze přes systém Dmsoftware (školaonline)
▪ Absence
▪ Zprávy (rodič – učitel, učitel – žák)
▪ Domácí úkoly
▪ Informace o akcích, platbách atd.
▪ V případě potíží s účtem (zapomenuté heslo, technické problémy...)
kontaktujte Ing. Ivana Bechného

•

PLAVÁNÍ
o Povinná plavecká výuka pro 2. a 3. ročník proběhne v termínech:
(8.9.,15.9.,22.9.,6.10.,13.10.,20.10., 3.11.,10.11., 24.11.,1.12.)
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•

TŘÍDNICTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

TŘÍDNICTVÍ 2022/2023
1.A
ILDŽOVÁ Jana
2.A
HŘÍBKOVÁ Jana
3.A
HANIČÁKOVÁ Miroslava
4.A
KUŽELKOVÁ Jana
5.A
KOVÁŘOVÁ Iva
6.A
ÚLEHLOVÁ Olga
7.A
BECHNÝ Ivan
8.A
ŠULÁKOVÁ Eva
9.A
CEDIDLOVÁ Štěpánka
S1.
BAŤOVÁ Michaela

•

KROUŽKY 2022/2023
o Kroužky pro ZŠ a ŠD budou od 1.10.2022. Podrobný rozpis kroužků bude
zveřejněn do 12.9.2022.
o Pokud by někdo z rodičů měl zájem o vedení kroužku kontaktujte ředitele
školy (svehlik.reditel@zsliptal.cz).

•

ŠOP – ŠKOLNÍ ONLINE POKLADNA
o Od tohoto školního roku bude zaveden ve škole online program sloužící k
přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěřil škole (ve
formě zálohy) na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, plavecký či
lyžařský kurz, ale i platby za pracovní sešity, učebnice, družinu, kroužky apod.).
Na třídních schůzkách se dohodne výše zálohy, rodič provede úhradu na
podúčet školy a ta následně strhne každou částku s přesnými údaji. Škola tak
splňuje všechny podmínky, které jí ukládá zákon týkající se evidence
uvedených plateb.
o Podrobnější informace a návody budou na webu školy.

