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Informace pro zákonné zástupce budoucích prvňáků 

Třídní učitelky:  

• 1.A – Mgr. et Mgr. Lenka Cvejnová, 1.B – Mgr. Irena Knoblochová, 1.C – Mgr. Hana Melicharová 
 

Třídní schůzky: 

• čtvrtek 9.6. 2022 od 16.30 h. 

• pondělí 12.9. 2022 od 17.00 h.  
 

Škola nanečisto: 

• úterý 21.6. 2022 od 16.30 h. 
 

Seznam pomůcek: 

• Seznam pomůcek je zveřejněn na webových stránkách školy: 
https://www.zsrabasova.cz/clanek?tx_ttnews%5Btt_news%5D=215&cHash=b073e9a3b87bc478c85e95461636e70c  
 

Organizace začátku školního roku 2022 / 2023: 

• První školní den (čtvrtek 1.9. 2022):  

Vstup do školy budou organizovat členové žákovského parlamentu pod vedením Bc. Martiny Berkové. Děti i 
rodiče budou od 8.00 h. v altánu, kde proběhne seznámení s třídní učitelkou, vychovatelkou ŠD a přivítání 
vedením školy. Poté pokračují žáci s třídní učitelkou do 8.45 h. ve třídě. 

• Druhý den školního roku (pátek 2.9. 2022): ve třídě od 8.00 h. do 10.40 h. 

• Od 5.9. 2022: výuka dle rozvrhu hodin. 
 

Bakaláři: 

• Přístupové údaje pro rodiče a žáky budou přiděleny na začátku září 2022 

• Přihlašování: https://zsrabasova.bakalari.cz/login  

• Návody (používání systému, omlouvání absence, návod na získání zapomenutého hesla): 
https://www.zsrabasova.cz/pro-rodice/dokumenty-ke-stazeni-1  

 

Školní družina: 

• Informace na webových stránkách školy: https://www.zsrabasova.cz/pro-rodice/skolni-druzina . 

• Vedoucí vychovatelka ŠD: Jana Schönová, 727 806 351, jana.schonova@dobetice.zsrabasova.cz . 

• Školní družina je v provozu od 1.9. 2022 (od 6.00 do 17.00 h). Další informace se dozvíte 1.9. 2022 od 
příslušné vychovatelky. 
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Školní jídelna: 

• Informace na webových stránkách školy: https://www.zsrabasova.cz/pro-rodice/skolni-jidelna . 

• Vedoucí školní jídelny: Lucie Slavíková, 739 454 974, lucie.slavikova@zsrabasova.cz  

• Zakoupení stravovacích čipů (záloha 100 Kč) je možné od 22.8. do 1.9. 2022 vždy od 8.00 h. do 11.00 h. příp. 
v jiný termín po předchozí domluvě s vedoucí školní jídelny. Vchod do školní jídelny je z Rabasovy ulice. 
 

Kroužky (zájmové útvary): 

• Elektronické přihlašování do kroužků bude možné od 22. 8. 2022 zde: https://www.zsrabasova.cz/pro-
zaky/krouzky/ 

• Zahájení kroužků: 12.9. 2022, ukončení kroužků: 16.6. 2023 
 

Školní elektronická pokladna: 

• Informace na webových stránkách školy: https://www.zsrabasova.cz/pro-rodice/skolni-elektronicka-pokladna . 

 

 

 

 

7.6. 2022       Mgr. Michal Kapoun, ředitel školy 
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