
Organizace školy  1. týden v září  na ZŠ Hýskov( 1. - 2. 9. 2022) 

 

1.ročník :  

1. 9. slavnostní uvítání v 8 hod. v učebně v přízemí vpravo, výuka končí v 8:45 hod. 

2. 9. výuka končí v 9:40 hod.  

Od pondělí 5. 9. výuka  podle rozvrhu v notýskách.                           .                                                                             

 

2.– 5. ročník :   

1. 9. výuka končí v 8:45 hod.  

2. 9. výuka končí 11:40 hod.  

Od pondělí  5. 9. výuka  podle rozvrhu v notýskách.                              

 

Školní jídelna v provozu od 1. 9. 2022 – stravovanimshyskov@centrum.cz 

 

Školní družina v provozu od 1. 9. 2022. Tento den proběhne zápis do ŠD od 8:45 hod. v  

učebně 1. roč. - POUZE pro žáky 1. roč.  

Žáci z vyšších ročníků si 1.9.2022 donesou domů zápisové lístky, v pátek   2.nebo 3. 9. 2022  

je řádně vyplněné předají vychovatelkám.  

Provoz ŠD 1. 9. 2022:  RŠD od 6:45 hod., OŠD  do 13 hod., dítě bude mít  lísteček s časem 

odchodu, s kým odchází, zda má zajištěný oběd ve ŠJ.  V  případě zájmu o delší pobyt v ŠD 

informujte ředitelku školy na:  zshyskov@seznam.cz nebo vychovatelky – tel. čísla na webu 

školy. 

2. 9.   mohou ŠD využít do 11:40 hod. všichni žáci z 1. roč. 

Ranní a odpolední ŠD je však pouze pro přihlášené k pravidelné docházce do ŠD.  

 

Provoz ŠD:  

Ranní ŠD 6:45  - 7:40 hod., žáci budou do RŠD pouštěni nejpozději do 7:30 hod.  

Odpolední ŠD denně do 16:30 hod., v pátek do 16:00 hod. 

Odchody ze ŠD:  na základě  dobrých zkušeností z min. let, z bezpečnostních a organizačních 

důvodů žádáme rodiče o využití hromadných odchodů  v tyto časy:  

13:00, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 hod. 

 

Rozmístění tříd v učebnách: 

1. roč. –  učebna v přízemí, Mgr. Iveta Kohoutová  

2. roč. – učebna prostřední v 1. patře, Mgr. Renata Kučerová  

3. roč. – učebna v 1. patře ke kostelu, Dana Jonášová, DiS. 

4. roč. – učebna v 1. patře k Berounu, Mgr. Klára Balášová 

5. roč. - učebna ve 2. patře, Lenka Šocová  

 

Hra na hudební nástroj SZUŠ  na  ZŠ  Hýskov STŘEDY-  OD ZÁŘÍ DO ČERVNA : 

– zpěv, kytara, flétna, klávesy, klavír (p. Váško, p.Vášková – 606646007) 

 

PLÁNOVANÉ KROUŽKY NA ZŠ  (bližší info obdržíte 1.9.2022) : 

  keramika – čtvrtek ,  angličtina 1.-2. roč. – termín zatím není určen, výtvarný při ŠD – 

termín zatím není určen 

 

Další informace k organizaci šk.roku obdrží žáci v ŽK a notýskách 1.9.2022.  

K dotazům využívejte  e-mailové adresy TU, viz www.zshyskov.cz            

 

Krásné léto všem. Těšíme se na viděnou 1.9.2022. Mgr. Lenka Štětková, ředitelka ZŠ Hýskov 

mailto:zshyskov@seznam.cz
http://www.zshyskov.cz/

