
INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023  
Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, základních 

uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022.   

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

Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v 

úterý 3. ledna 2022.   

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.   

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.   

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro okres Vsetín stanoveny v termínu 13. – 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 1. července 2023 do neděle 3. září 2023.   

   

  

ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ 1. září 2022  

 slavnostní zahájení školního roku, setkání žáků a učitelů v 7.30 hod PŘED BUDOVOU ŠKOLY o 

ZA PŘÍZNIVÉHO POČASÍ  pro všechny žáky školy    

o V PŘÍPADĚ DEŠTĚ   

 2. – 5. ročníky a 7. – 9. ročníky proběhne zahájení školního roku v kmenových třídách  

 1. a 6. ROČNÍKY ZAHÁJÍ ŠKOLNÍ ROK VE VESTIBULU ŠKOLY  

  

 NOVÉ TŘÍDY A JEJICH TŘÍDNÍ UČITELÉ:  

o TU 1. třídy: Mgr. Miroslava Chovancová, 21 žáků  

o TU 6.A:  Mgr. Pavla Plšková, 17 žáků (část 5.tř. ze ZŠ Horní Lideč) o TU 6.B:   Mgr. 

Lenka Salvétová, 17 žáků (část 5.tř. ze ZŠ Horní Lideč a ZŠ Lidečko) o TU 6.C:   Mgr. 

Petra Horáková, 18 žáků (část 5.tř. ze ZŠ Horní Lideč a děti ze ZŠ Lačnov, ZŠ Střelná a 

ZŠ Študlov)  

 přechod do kmenových tříd (přivítání, základní informace) 

 ukončení prvního školního dne v 9.00 hod  

TŘÍDNICTVÍ  

 seznam tříd a třídních učitelů ZDE  

OBĚDY, PRODEJ STRAVNÉHO, PŘIHLÁŠKY NA OBĚDY  

 provoz jídelny zahájen v pátek 2. září 2022 veškeré informace v sekci JÍDELNA ZDE  

 POZOR! Od nového školního roku dochází ke zvýšení ceny obědů viz sekce JÍDELNA ZDE  

SEŠITY, UČEBNICE  

 veškeré učebnice jsou žákům zapůjčeny zdarma na jeden školní rok; je nutné s nimi zacházet 

šetrně, požadujeme je OBALIT  sešity, výkresy: o 1. stupeň – zajistí třídní učitelky, cenu sdělí v 

žákovském deníku  

o 2. stupeň – zajistí si SAMI ŽÁCI dle pokynů jednotlivých vyučujících v prvních hodinách nebo 

dle seznamu ZDE  

ŠKOLNÍ DRUŽINA  

 provoz zahájen v pátek 2. září 2022  

https://www.zshl.cz/zamestnanci/
https://www.zshl.cz/zamestnanci/
https://www.zshl.cz/jidelna/
https://www.zshl.cz/jidelna/
https://www.zshl.cz/stravovani-aktualni-informace/
https://www.zshl.cz/stravovani-aktualni-informace/
https://www.zshl.cz/l/seznam-sesitu-pro-zaky-2-stupne/
https://www.zshl.cz/l/seznam-sesitu-pro-zaky-2-stupne/


 zájemci o ŠD obdrží přihlášky první školní den  

 NOVĚ bude zřízeno druhé oddělení školní družiny – školní klub bude fungovat v jiném režimu než 

doposud (kroužky)  

 1. oddělení školní družiny (ŠD I.)je vyhrazena pro děti 1. až 2. (3.) ročníku (3. roč. – do kapacity 

ŠD I.)   

 2. oddělení školní družiny (ŠD II.) je určeno dětem od 3. ročníku  

 RANNÍ DRUŽINA v čase 6.30 – 7.15 hod (pokud bude dostatečný zájem)  

 poplatek za školní družinu je 50,- Kč/měsíc  

 další informace ZDE  

  

KROUŽKY – ŠKOLNÍ KLUB  

 sportovní hry, míčové hry, logopedie, další dle možností a zájmu (upřesněno během září)  

TŘÍDNÍ SCHŮZKY  

 první informativní schůzky jsou plánovány na první polovinu září 2022   

 další schůzky: listopad 2022 a duben 2023  

 forma schůzek (ve škole nebo on-line) BUDE UPŘESNĚNA DLE AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ 

SITUACE  

  

V případě dotazů či nejasností se obracejte na vedení školy na telefonu 702 008 833.  

https://www.zshl.cz/skolni-druzina/
https://www.zshl.cz/skolni-druzina/

