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Základní informace k provozu školy od 1. 9. 2022 
 

Organizace začátku školního roku 
 

Čtvrtek 1. 9. 2022 

• Všechny třídy do 9.00 h. s třídními učiteli  

• Oběd od 11.45 h. do 12.30 h., „družinové“ děti od 12.30 h. 

• Školní družina: od 6.00 h. do 17.00 h. 

 

Pátek 2. 9. 2022 

• Školní družina: od 6.00 h. do 17.00 h. 

• 1. třídy: od 8.00 h. do 10.40 h. s třídními učiteli, oběd od 11.45 h.  

• 2. a 3. třídy: od 8.00 h. do 12.00 h. s třídními učiteli, oběd od 12.00 h. 

• 4. a 5. třídy: od 8.00 h. do 12.15 h. s třídními učiteli, oběd od 12.15 h. 

• 6. a 7. třídy: od 8.00 h. do 12.45 h. s třídními učiteli, oběd od 12.45 h. 

• 8. a 9. třídy: od 8.00 h. do 13.00 h. s třídními učiteli, oběd od 13.00 h. 

 

Pondělí 5. 9. 2022 

• Školní družina: od 6.00 h. do 17.00 h. 

• Výuka podle platného rozvrhu hodin 

 

Seznam pomůcek pro 1. stupeň 

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

 

Bakaláři 

• Odkaz na přihlášení: https://zsrabasova.bakalari.cz/login  

• Návody (používání systému, omlouvání absence žáka, návod na získání zapomenutého hesla): 

OSTATNÍ DOKUMENTY: https://www.zsrabasova.cz/pro-rodice/dokumenty-ke-stazeni-1  

 

Školní elektronická pokladna 

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

• Poplatek SRPŠ … 250 Kč  

• Poplatek za školní družinu … 950 Kč (1. pololetí) 

• Třídní fond (1. stupeň) … 1 000 Kč  
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Kroužky (zájmové útvary) 

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

• Elektronické přihlašování je možné od 22. 8. 2022  

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

 

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 (vratná 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 

 

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 . 

 

Informace pro zákonné zástupce prvňáčků 

• Informace na webových stránkách školy byly zveřejněny 8.6. 2022: 

https://www.zsrabasova.cz/clanek?tx_ttnews%5Btt_news%5D=284&cHash=77934029850e6ed2502da4d36f9ba9bb  

 

Harmonogram školního roku 2022/2023 

• Informace na webových stránkách školy: https://www.zsrabasova.cz/pro-rodice/dokumenty-ke-stazeni-1  

Příloha č. 1 k plánu práce 2022/2023 Časový plán  

 

 

 

30.6. 2022       Mgr. Michal Kapoun, ředitel školy 
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