
Vážení rodiče, 

blíží se začátek nového školního roku a my se již velmi těšíme na vaše děti i na spolupráci s vámi. 
Předkládáme několik základních informací, aby zahájení školní docházky vašeho dítěte bylo 
příjemné a radostné. 

Ve školním roce 2022/2023 otevíráme tři třídy prvního ročníku.  

Třídními učitelkami budou v 1.  A - Mgr. Pavla Kadlecová, v 1. B - Mgr. Magda Vojteková a v 1. C - Mgr. 
Dagmar Ondrášková.  

Rozdělení dětí do jednotlivých tříd naleznete ve svém e-mailu nejpozději do 26. 8. 2022.  

Školní rok 2022/2023 začíná ve čtvrtek 1. září 2022. V tento den proběhne slavnostní zahájení 

školního roku a přivítání prvňáčků ve škole v 8:00 na hřišti školy před budovou Zemědělská 29. 

Žádáme rodiče, aby příchod načasovali mezi 7:50 až 8:00. V případě špatného počasí by přivítání 

proběhlo v tělocvičně stejné budovy školy. 

Po slavnostním zahájení se rodiče s dětmi přesunou na budovu Jugoslávská 126 do svých kmenových 

tříd, které jsou umístěny ve druhém patře. Žádáme, aby žáky do tříd doprovázel z prostorových 

důvodů pouze jeden zástupce. Zde bude pokračovat zahájení školního roku v jednotlivých třídách  

s třídními učitelkami. Děti zde obdrží drobné dárečky a rodiče potřebné informace k začátku 

školního roku. Dostanou také seznam pomůcek pro prvňáčky, rozvrh hodin, informace o vyučování, 

omlouvání dítěte v době nepřítomnosti a další potřebné informace.  

Škola žáky vybaví učebnicemi, pracovními sešity a některými pomůckami. Rodiče tímto prosíme o 

zabezpečení dalších potřeb a pomůcek dle seznamu přiloženého na konci tohoto dokumentu. 

Pomůcky nenoste první školní den. Dětem postačí aktovka na dárečky. 

Předpokládané ukončení prvního dne bude v 9:40. V tuto dobu si děti, které budou zůstávat ve školní 

družině, převezmou vychovatelky ŠD. 

V pátek 2. 9. 2022 bude vyučování v prvních ročnících do 9:40, od pondělí 5. 9. 2022 bude výuka již 

dle rozvrhu dané třídy. 

 

Provoz školní družiny, zájmová činnost žáků 

 Provoz školní družiny při MZŠ a MŠ Brno, Zemědělská 29, příspěvková organizace probíhá 
každý den ráno od 6:00 do 7:40 hodin na budově Jugoslávská (příjem žáků do ranní ŠD je  
do 7:20 hod). Odpoledne probíhá provoz od 11:40 do 17:00 hodin v budově Jugoslávská 126 a 
Zemědělská 29. 

 Rekreační odpoledne venku je stanoveno každý den od 14:00 do 15:00 hodin. Žák proto může 
být z organizačních důvodů uvolněn nebo předán ze školní družiny pouze do 14:00 nebo  
po 15:00 hodině. 

 Pokud žák opustí školní družinu, bere se to jako jeho odchod a nemůže se tedy do školní 
družiny již vracet. 

 Žáci budou ze školní družiny uvolňováni na základě údajů uvedených v zápisním lístku. Trvalé 
změny či odhlášení žáka ze ŠD musí být oznámeno písemně. 

 Mimořádné odchody ze ŠD musí být vždy doloženy písemnou žádostí, která obsahuje: datum, 
čas a způsob odchodu, potvrzení o převzetí odpovědnosti za žáka a podpis zákonného 
zástupce. Vychovatelky nemohou uvolňovat žáky ze školní družiny na základě telefonického 
hovoru. Žáci nesmějí bez řádného uvolnění opustit činnost školní družiny. 



Provoz ranní školní družiny začíná ve školním roce 2022/2023 od 2. září 2022. 

V kombinaci s provozem školní družiny mají děti k dispozici různé zájmové činnosti organizované 
školou či jinými organizacemi. 

Informace k přihlašování žáků do školní družiny od školního roku 2022/2023 

Organizace zápisu do školní družiny a instrukce k podání přihlášky 

1. K zájmovému vzdělávání ve školní družině jsou přijímáni pouze žáci 1. – 5. ročníku Masarykovy 
základní školy a Mateřské školy Brno, Zemědělská 29, příspěvková organizace 

2. O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě písemné přihlášky podané 
zákonným zástupcem žáka. 

3. Zákonní zástupci žáků školy, kteří mají zájem o to, aby jejich dítě navštěvovalo 
v následujícím školním roce školní družinu, odevzdají ve stanoveném termínu a určeným 
způsobem vyplněnou přihlášku do školní družiny. 

4. Zákonný zástupce žáka 1. až 4. ročníku ZŠ podá řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku 
pro následující školní rok nejpozději 14 dní před koncem školního vyučování (před 30. 6.) 
prostřednictvím vychovatelek školní družiny nebo ZŘ pro 1. stupeň. 

5. Zájemci o přihlášení dítěte, které zahájí vzdělávání v základní škole od následujícího 
školního roku, podají přihlášku v posledním týdnu před zahájením školního vyučování v ZŠ 
(před 1. 9.). Uvedené termíny je nutno dodržet. 

6. Přihláška je ke stažení na webových stránkách školy na tomto odkazu. 
7. V přihlášce stačí vyplnit pouze údaje v 1. části týkající se žáka a zákonných zástupců. 
8. Je nutno, aby byla přihláška podepsaná zástupcem žáka. 
9. O přijetí dítěte k zájmovému vzdělávání rozhodne ředitel školy a zákonní zástupci o tom 

budou vyrozuměni prostřednictvím systému Škola OnLine. 
10. Pokud převýší počet všech přihlášek k zájmovému vzdělávání stanovený počet míst 

pro přijetí, budou až do naplnění všech volných míst v ŠD přednostně přijímáni žáci od 
nejnižších ročníků. 

11. Žáci přihlášení po stanoveném termínu a žáci, kteří nebyli z důvodu naplněnosti přijati do 
školní družiny, mohou být přijati do školní družiny následně pouze tehdy, nejsou - li naplněna 
všechna stanovená volná místa v odděleních ŠD. 

12. V průběhu již probíhajícího školního roku lze žáka dodatečně přihlásit k zájmovému 
vzdělávání, pouze pokud to umožňuje naplněnost oddělení školní družiny. 

13. V případě neuhrazeného závazků za úplatu za vzdělávání z předchozích období je tento 
neuhrazený závazek důvodem k nepřijetí k zájmovému vzdělávání. 

14. Průměrná naplněnost oddělení ŠD je stanovena na 25 žáků, celkem 200 žáků. 

  
Školní stravování 

Žáci mají možnost stravování v našich výdejnách stravy. Obědy dovážíme ze ZŠ Blažkova. Přihlašování 
a placení obědů na školní rok 2022/2023 bude probíhat v kanceláři školní jídelny ZŠ Blažkova 9, 
Brno – Lesná (úřední hodiny dle prázdninového provozu úřední hodiny: srpen: 8., 15., 22., 24., 25., 
29. 30. 11:00 – 15:00 hod.)  

 

 

 

 

https://www.maskola.cz/cz-formulare-ke-stazeni


Předávání informací zákonným zástupcům 

K informovanosti rodičů využíváme všech dostupných příležitostí a prostředků. Nejvíce vítáme osobní 
konzultace rodičů a učitelů, a to jak v individuálně dohodnutých termínech, tak i v době konání 
pravidelných třídních a konzultačních schůzek s rodiči.  

Komunikace s rodiči žáků probíhá zejména prostřednictvím školního informačního systému Škola 
OnLine. 

Prospěch žáků je možné sledovat také prostřednictvím elektronické žákovské knížky v systému Škola 
OnLine - pod individuálním přihlašovacím jménem a heslem, které obdržíte v nejbližší době.   

Zde naleznete odkaz na uživatelskou příručku, ve které naleznete veškeré postupy k registraci a 
zřízení žákovského i rodičovského přístupu - účtu v aplikaci Škola OnLine. 

Rodiče nově nastupujících žáků obdrží do své e-mailové schránky registrační PIN pro zákonné 
zástupce i pro žáky. Dle výše uvedené příručky je nutno provést registraci do systému a založit 
uživatelský účet žáka i zákonného zástupce.  

Rodiče nově nastupujících žáků, kteří již mají rodičovský účet zřízen v souvislosti s docházkou 
sourozence, nemusejí nový účet zakládat a provádět další registraci. Nového žáka lze přiřadit k již 
existujícímu rodičovskému účtu. O přiřazení žáka je nutno požádat formou e-mailu příslušnou 
zástupkyni ředitele.  

Žákovský účet u nově nastupujících žáků je nutno vytvořit v každém případě! 

Zdůrazňujeme nutnost vytvoření přístupů do systému Škola OnLine, jelikož veškerá komunikace se 
zástupci žáků, zadávání úkolů i klasifikace probíhá prostřednictvím tohoto systému. 

 

Vážení rodiče,  

vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, 
prostředí, dospělí, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Věříme, že společně učiníme 
vše, aby Vaše dítě zvládlo tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů a ve škole se cítilo dobře. 

Těšíme se na spolupráci.                                                                    
                                          

  

http://www.zsma.cz/clanek/uz-jen-el-ka-elektronicka-zakovska
https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/dokumentace/KS/verejnost/prirucka.pdf
https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/dokumentace/KS/verejnost/prirucka.pdf


Pomůcky pro žáka do první třídy 
 

1. Psací potřeby 

 2 tužky trojhranné č. 1 a 2 

 pastelky 12 barev 

 guma 

 ořezávátko 

 

2) Výtvarná výchova a pracovní činnosti  

 kufřík  

 zástěra nebo košile 

 ubrus na lavici 

 nádoba na vodu s uzávěrem 

 hadřík 

 kvalitní nůžky s kulatou špičkou 

 temperové barvy 10 ks (nejlépe Koh-i-noor) 

 2 ks štětec kulatý + alespoň 2 ks štětec plochý (různé velikosti) 

 větší tyčinkové lepidlo (nejlépe Kores) 

 

3) Tělesná výchova (do látkové tašky) 

 tričko 

 šortky 

 cvičky nebo tenisky se světlou podrážkou 

 tepláky a mikina (na hřiště) 

 

4) Toaletní potřeby 

 ubrousek na svačinu 

 krabička papírových kapesníčků 

 

5) Ostatní 

 zásobník na písmena 

 zásobník na čísla 
 

Veškeré pomůcky prosím podepsat!  

Podrobnější informace obdržíte 1. září od svých třídních učitelek. 

 


