
Základní škola Bystré, okres Svitavy 
 

Informace rodičům budoucích prvňáčků  ve škol. roce 2022/2023 

Vážení rodiče, 

po prázdninách vstoupí Vaše dítě poprvé do základní školy a začne mu tím nová, pro 

něj zatím neznámá životní etapa. My se budeme snažit, aby na léta prožitá ve škole 

vzpomínalo s láskou a v dobrém. 

Do 1. ročníku nastoupí 27 dětí, 16 chlapců a 11 dívek.   

1. A, třídní učitelka: 1. B, třídní učitelka: 

Mgr. Lenka Chybíková PhDr. Drahomíra      Chadimová 

 1. Dobrovolný Václav                                                  

 2. Dvořák Jakub 

 3. Halouzka Martin 

 4. Hrušatová Natálie 

 5. Chadima Jakub 

 6. Jelínková Erika 

 7. Mužík Oliver 

 8. Nemec Ondřej 

 9. Nykl Martin 

10. Střílek Jan 

11. Svobodová Adéla 

12. Švecová Adéla 

13. Tichý Petr 

14. Zemanová Anežka 

 1. Bakov Jaroslav 

 2. Bartošová Anna 

 3. Doskočil Tadeáš 

 4. Findejsová Mariana 

 5. Krška Vojtěch 

 6. Marek David Gabriel 

 7. Mokrovskyi Ivan 

 8. Staňa Jan Jindřich 

 9. Stejskalová Inna Danae 

10. Škorpíková Karolína  

11. Šťastná Nikola 

12. Šťastný Kryštof 

13. Valachová Barbora 

chlapci: 9, dívky: 5 = 14 žáků chlapci: 7, dívky: 6 = 13 žáků 

Bystré: 8, Jedlová: 4, Nedvězí: 2 Bystré: 8, Hartmanice: 3, Rohozná: 2 

 

1. Školní rok zahájíme ve čtvrtek 1. září 2022  přivítáním dětí (starosta města, zástupce 

ředitele školy) v obřadní síni bysterské radnice. Prvním společným setkáním tedy nebude 

škola, ale bude to bysterská radnice: I. A třída zahájí v obřadní síni radnice v 7,50 h,  

I. B třída zahájí v obřadní síni radnice v  8,10 h. Budeme rádi, když s prvňáčkem přijde 

alespoň jeden z rodičů.  

 

2. Po zahájení na radnici se rodiče s dětmi a paní učitelkou přemístí do své třídy v pavilonu 

školy. I. A třída  se nachází v 2. patře, uprostřed chodby, I. B třída v přízemí na konci 

chodby. Ve třídách proběhne přivítání prvňáčků, předání pomůcek a předání informací 

rodičům. Předpokládané ukončení  v prvních třídách do 10 h, poté děti mohou odejít do školní 

družiny. Doporučujeme již první den přinést přezůvky a aktovku. 
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3. Školní potřeby v 1.ročníku 

v 1. ročníku žáci bezplatně dostanou 

• učebnice a některé pracovní sešity 

• barevné papíry  

• vodové barvy 

• štětec kulatý č.4, štětec plochý č. 10 

• voskovky 

• trojhranná tužka č.2 – 1ks 

• plastelína  /uložit do uzavíratelné krabičky/ 

• stíratelná tabulka + 2 fixy 

• desky na sešity 

školní pomůcky, které děti budou potřebovat 

• pastelky (nejlépe trojhranné tenké) 

• trojhranná tužka č.2  

• guma, ořezávátko 

• pero gumovací 2 ks /až v listopadu/ 

• štětec kulatý č.8, plochý č.12 

• igelitový ubrus na lavici cca 45x60cm 

• kelímek na vodu 

• hadřík na Vv 

• lepidlo vysouvací tuhé 

• nůžky s kulatou špičkou 

• pracovní triko na Vv 

• cvičební úbor – triko, kraťasy, tepláková souprava, obuv do tělocvičny, jinou 

obuv na venkovní hřiště, sáček na cvičební úbor 

• přezůvky / vhodnější jsou s pevnou patou/, plastový hrníček, prostírání na 

svačinu 

• papírové kapesníčky /1 bal./ 

Prosíme, všechny věci dětem podepište 

Na stránkách školy v dokumentech ve složce Budoucí prvňáčci  naleznete  Desatero pro 

rodiče (jak připravit dítě na školu).                                                                                                        

                                                                                                  

Informace k provozu školní družiny v přípravném týdnu před zahájením 

školního roku 

1. Provoz školní družiny bude zahájen ve čtvrtek 25. srpna 2022. Poplatek za pobyt ve 

školní družině od 25.8. do 31.8. 2021 je 100,- Kč. 
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2. Provozní doba: školní družina je v přípravném týdnu otevřena od 7.00 do 15.00 h. Rodiče 

si mohou dítě vyzvednout kdykoliv v průběhu dne – NEJPOZDĚJI V 15.00 h  ( způsob a 

dobu vyzvednutí rodiče uvádějí na přihlašovacím lístku) 

3. Přihlášené děti prvního stupně jsou umístěny společně v jednom oddělení.  

4. Stravování dětí: školní jídelna vaří obědy od čtvrtka 25.8. 2022. 

5. Vybavení dětí: děti si přinesou svačinu, pití, dle uvážení rodičů převlečení na pobyt venku, 

obuv na přezutí do třídy. 

6. Přihlášení do školní družiny v přípravném týdnu je možné provést odevzdáním 

vyplněné přihlášky v MŠ, ve školní družině ZŠ, vložením do poštovní schránky školy, popř. 

osobně. Termín odevzdání přihlášek  nejpozději v pátek 24.6. 2022. 

7. Přihlašování k docházce do školní družiny ve školním roce 2022 /23:                           

Přihlášky a informace týkající se školní družiny v průběhu nového školního roku obdrží 

rodiče první školní den. 

                                                                                                             

Informace ke stravování ve školní jídelně  

STRAVNÉ (A ČIPY) NA PŘÍPRAVNÝ TÝDEN  ve školní družině (pro přihlášené děti) se 

hradí ve středu 17.8.  a ve čtvrtek 18.8. 2022 od 7 do 14 hodin ve školní jídelně. 

STRAVNÉ NA ZÁŘÍ (A ČIPY PRO OSTATNÍ PRVŃÁČKY) se hradí ve středu 24.8. a  

ve čtvrtek 25.8. 2022 od 7 do 14 hodin, je možné i ve čtvrtek 1. září 2022. 

Přihláška ke stravování je k dispozici u vedoucí ŠJ, je nutné zakoupit si identifikační čip za 

cenu 100,- Kč, který je platný po celou dobu školní docházky. Při vrácení nepoškozeného 

čipu se zaplacená záloha vrací strávníkovi. Při ztrátě či poškození si musí strávník zakoupit 

čip nový.  

Odhlášky, přihlášky jsou možné: 1. iCanteen – INTERNETOVÉ OBJEDNÁVÁNÍ 

JÍDEL V ŠJ (samostatná informace zveřejněná na webu školy zsbystre.cz, sekce školní 

jídelna), 2. přes terminál ve školní jídelně, 3. telefonicky na čísle: 461 741 610, mobil: 

725 962 284, SMS zpráva, 4. popř. nahlášením vedoucí školní jídelny. Strávník je povinen 

včas učinit odhlášku oběda objednaného na příslušný den. V případě, že tak neučiní, 

neodhlášený oběd propadá a je strávníkovi účtován. Obědy se odhlašují nejpozději do 14 h 

předcházejícího dne, výjimečně do 6,30 h v den odebrání oběda. V případě, že jsou nabízena 

dvě jídla, výběr jídla je nutné provést nejméně dva dny dopředu. Pokud se tak nestane, platí 

automaticky volba jídla č. 1. 

Platba obědů probíhá zálohově (tzn. vždy měsíc dopředu). Stravné musí být zaplaceno každý 

1. den v měsíci. Platbu je možné provést:                                                                                               

1. Trvalým příkazem na b. ú. : 2201003864/2010. Trvalý příkaz je nutné zadat ke každému 

25. dni v měsíci, počínaje měsícem srpnem a konče měsícem květnem. Vyúčtování bude 

provedeno v měsíci červenci. Pro účely identifikace plateb má každý žák (dítě) přiděleno číslo 

(variabilní symbol), které získá u vedoucí ŠJ s přihláškou ke stravování.                                                                                                   

2. Platbou  v hotovosti (zveřejněné dny) ve školní jídelně. Bližší informace podá vedoucí ŠJ. 

 

https://www.zsbystre.cz/
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věková kategorie cena doporučená částka pro zadání trvalého příkazu 

I. 7-10 let 23,- Kč  520,- Kč 

II. 11-14 let  25,- Kč  550,- Kč 

III. 15 a více let  26,- Kč  580,- Kč 

                                                                                                                                                               

Jídelní lístek zveřejňuje škola ve školní jídelně a na svých webových stránkách: zsbystre.cz   

s týdenním předstihem 

Školská zařízení zabezpečují stravu pro žáky pouze po dobu jejich pobytu ve škole (zákon 

č. 561/2004 Sb., § 119). V době prázdnin, ředitelského volna a po dobu nemoci žáka (kromě 

prvního dne nepřítomnosti ve škole) nelze odebírat obědy za běžnou cenu, ale za cenu bez 

státní dotace, tj. zvýšenou o věcnou a mzdovou režii.  

Kontaktní údaje – škola, školní jídelna:  

461 741 763           administrativa (účetní, zástupce ředitele) 

7.00 – 15.00 h 725 962 278 mobil 

zsbystre.zr@unet.cz  e-mail zástupce ředitele 

461 742 860           ředitel školy 

739 838 950 mobil 

zsbystre.rs@unet.cz  e-mail ředitel školy 

461 741 610 vedoucí školní jídelny 

6.00 – 14.30 h 725 962 284 mobil 

zsbystre.jidelna@unet.cz  e-mail vedoucí školní jídelny 

 468 003 341 sborovna 1.st. ZŠ – pavilon 

v pracovní době o přestávkách 

Telefonní čísla dalších pedagogických pracovníků Vám budou předána dodatečně 

zsbystre.cz webové stránka školy 

    

Vážení rodiče, 

považujte tyto informace za prvotní. Další bude upřesňováno v průběhu prvních dnů a 

prvních osobních setkání. Jsme pro otevřenost a včasnou informovanost, a proto Vás prosíme, 

budete-li mít cokoli na srdci, přijďte, nebo nás kontaktujte, rádi Vás vyslechneme, popř. 

odpovíme na dotaz.   

Těšíme se společně s pedagogickým týmem na spolupráci s Vámi. S upřímným 

pozdravem a přáním pohodového léta za kolektiv zaměstnanců ZŠ Bystré                                      

 13.6. 2022                                                                       PaedDr. Zdeněk Mrkos 

                                                                                                 ředitel školy  
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