
Informace o organizačních záležitostech školního roku 2019/2020 
 pro žáky ZŠ Neslovice 

 
Základní škola a mateřská škola Neslovice sděluje rodičům žáků, že školní rok 2019/2020 začíná na pracovišti  
ZŠ Neslovice v pondělí 2. září 2019 v 8:00 hodin v jednotlivých třídách. 
 
Školu otevíráme v tento den v 7:15 hod. a výuka potrvá od 8:00 do cca 9:00 hod. Žáci si přinesou aktovku.  
 
Provoz školní družiny začíná pro přihlášené děti v pondělí 2. září 2019 od 9:00 hodin do 16:00 hodin.  
V následujících dnech je již ŠD v plném provozu, ranní družina od 6:15 do 7:15, odpolední družina končí v 17:00.  
Pokud byste měli zájem o školní družinu již v pondělí, nahlaste předem dítě u paní vychovatelky Jany Kocourkové ve 
škole nebo telefonicky na tel.: 739 031 771. 
 
V úterý 3. září bude vyučování v každé třídě s třídním učitelem. 
1. – 2. třída bude mít 4 vyučovací hodiny – do 11:40 hod. 
3. - 5. třída bude mít 5 vyučovacích hodin – do 12:35 hod. 
 
Od středy 4. září začne vyučování podle rozvrhu.  
 
Provoz školní jídelny začíná pro předem přihlášené děti v pondělí 2. září 2019. Přihlásit žáka ke stravování od 
pondělí je nutné u vedoucí stravování p. Kučové nejpozději v pátek 30.8.2019 telefonicky – tel. 739 575 945. 
Stravování od úterý 3. 9. je nutné nahlásit nejpozději v pondělí 2. 9.2019. Více informací na www.zsneslovice.cz – 
Školní jídelna. 
 
Škola se otevírá každý den v 6:15 hod (6:15 – 7:15 je v provozu ranní družina).  
 
Všichni žáci musí být ve svých třídách nejpozději v 7:30 hod.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Učební pomůcky pro žáky 
Pro žáky zajišťujeme jako každý rok sešity, pracovní sešity, výkresy, barevné papíry, speciální výtvarný materiál – 
tuše, barvy na sklo, textil,…… 
Částku na celý školní rok 2019/2020 ve výši 500 Kč budou vybírat třídní učitelé do 31. října 2019. 
 
Pitný režim 
Ve škole i v družině je pro všechny žáky zajištěn celý den pitný režim (teplý čaj, šťáva, voda).   
V případě, že nebudete mít zájem o pití ve škole, je potřebné nahlásit u vedoucí stravování p. Kučové. 
 
Úhrada pitného režimu na celý školní rok bude prováděna ve dvou platbách: 
a) 1. pololetí – 250,- Kč / září až leden – splatnost do konce září 
b) 2. pololetí – 250,- Kč/ únor až červen – splatnost do konce února    
 
Školní svačiny 
V rámci doplňkové činnosti nabízíme žákům od pondělí 9. září dopolední svačiny. Pokud nebude mít zájem 
alespoň 20 žáků, školní svačiny nebudou. Cena jedné svačiny je 12,- Kč. Zájem o odběr svačin pro žáky ZŠ (0. – 5. 
třída) je nutné nahlásit nejpozději v úterý 3. 9. 2019 u vedoucí stravování p. Kučové nebo na schůzce rodičů 0. a 1. 
třídy ZŠ.   
 
Projekt ovoce do škol 
Naše škola se opět zapojila do projektu OVOCE DO ŠKOL. 
Tento program je určen pro žáky 1. - 5. třídy a přípravné třídy.  Výdej ovoce, zeleniny a ovocných šťáv probíhá 
v základní škole v rámci svačinových přestávek. Jsou dodávány přibližně jednou za týden. Ovoce, zelenina a ovocné 
šťávy jsou pro žáky zdarma. 
 
 
 

Vyučovací hodina OD  DO 

1. 7:35 - 8:20 

2. 8:45  - 9:30 

3. 10:00 - 10:45 

4. 10:55 - 11:40 

5. 11:50 - 12:35 

6. 12:45 - 13:30 

Odpolední vyučování 12:20 
13:15  

- 
- 

13:05 
14:00 



Projekt školní mléko 
Naše škola se opět zapojila do projektu ŠKOLNÍ MLÉKO. 
Tento program je určen pro žáky 1. - 5. třídy a přípravné třídy.  Výdej probíhá v základní škole v rámci svačinových 
přestávek.  
Mléko je dodáváno přibližně jednou za týden. Je pro žáky zdarma. 
 
 
 

Obědy, pitný režim, svačiny, školní družina, materiál na některé kroužky se platí  
 

➢ v hotovosti vždy v určené dny     poslední týden v měsíci na následující měsíc    u vedoucí stravování 
p. Kučové v kanceláři ŠJ (Neslovice, Školní 93 ) od 7:00 hodin do 17:00 hodin           
(mimo polední přestávku od 11:00 hod do 13:00 hod)  

➢ bezhotovostně převodem na účet 256565881/0300 po přidělení variabilního symbolu u vedoucí 
stravování p. Kučové 

Platba na září 2019 bude probíhat  v úterý 27.8.2019 
od 13:00 hodin  do 17:00 hodin 

a  
v pondělí 2. 9.  a v úterý 3. 9. od 7:00 hodin do 17:00 hodin  

mimo polední přestávku 11:00 hodin – 13:00 hodin. 
 
 
Školní družina 
Ranní provoz: od 6:15 hod. do 7:15 hod., poté žáci odcházejí do svých tříd. 
Odpolední provoz: do 17:00 
Výše úplaty za školní družinu a zájmové vzdělávání činí 500 Kč za pololetí. 
Úhrada školní družiny bude prováděna ve dvou platbách:: 
a) 1. pololetí – 500,- Kč / září až leden – splatnost do konce září  
b) 2. pololetí – 500,- Kč/ únor až červen – splatnost do konce února 
 
Dítě bude ze ŠD uvolněno pouze osobně nebo na základě písemné omluvenky od rodičů.  
Podrobnější informace naleznete na listech týkajících se ŠD. 
 
 

KONTAKTY:  
Ředitelka školy Mgr. Lenka Odehnalová, tel. 739 575 938, e-mail: odehnalovaL@zsneslovice.cz  
Zástupce ředitele: Mgr. Jarmila Sklenářová tel. 733715810, email: j.sklenarova@zsneslovice.cz 
Přípravná třída : Mgr. Silvie Cachová, tel. 733 715 785(ZŠ), email: cachovas@zsneslovice.cz 
Třídní učitelka 1. ročník: Mgr. Milada Pavlišová, tel. 776 003 926, email: pavlisovam@zsneslovice.cz 
Třídní učitelka 2. ročník : Mgr. Jarmila Sklenářová, tel. 733 715 810, email: j.sklenarova@zsneslovice.cz 
Třídní učitelka 3. ročník: Mgr. Milada Hostinská, tel. 724 005 954, email: hostinskam@zsneslovice.cz 
Třídní učitel 4. ročník: Mgr. Petr Soldán,  email: soldanp@zsneslovice.cz 
Třídní učitelka 5. ročník: Mgr. Petra Šacherová, email: sacherovap@zsneslovice.cz 
 
Školní družina: J. Kocourková 739 031 771, A. Matoušková 724 849 641, I. Štouračová 723 025 742   
SD@zsneslovice.cz 
 
Školní jídelna /pevná linka: 546 413 499 mobil: 739 575 945              Vedoucí ŠJ p. Alexandra Kučová 
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