ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/23
Čtvrtek 1. září 2021
Vyučování začne v 8.00 v budově školy, přivítáme nové prvňáčky a seznámíme se s rozvrhem
hodin. Výuka tento den skončí po 1. vyučovací hodině, oběd je odhlášen.
Pátek 2. září – pobyt v přírodě do 12.00. S sebou sportovní oblečení, pláštěnku, pití,
svačinu, dobrou náladu. Ve 12.00 oběd, odpoledne bude v provozu školní družina.
Pondělí 5. září rozdávání učebních pomůcek a dále bude probíhat výuka podle platného
rozvrhu hodin
Zahájení školního roku : čtvrtek 1. září 2022, ukončení 1. pololetí : úterý 31. ledna 2023
ukončení 2. pololetí: pátek 30. června 2023
Termíny pedagogických rad:
29. 8. 2022,24. 11. 2022, 26. 1. 2023, 26. 6. 2023
Termíny třídních schůzek: pro první ročník bude termín upřesněn na začátku školního roku,
pro všechny ročníky platí následující termíny: 24. 11. 2022, 27. 4. 2023
Konzultační hodiny dle potřeb rodičů nebo individuální domluvy.
Další pravidelné akce budou plánovány průběžně podle situace a vládních opatření.
Prázdniny ve školním roce 2022/23 :
podzimní prázdniny: 26. 10. – 27. 10. 2022
vánoční prázdniny : 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023, vyučování začne v úterý 3. 1. 2023
jarní prázdniny : 6. 3. – 12. 3. 2023
jednodenní pololetní prázdniny: pátek 3. 2. 2023
velikonoční prázdniny: čtvrtek 6. 4. 2023
Výuka probíhá podle vzdělávacího programu „Škola plná pohody.“ K nahlédnutí je u ředitelky
školy, ostatní důležité informace naleznete na našich webových stránkách
www.skoladoudleby.cz

Rozvrh hodin a přestávek
1. hodina 7.45 – 8.30
2. hodina 8.40 – 9.25
3. hodina 9.45 – 10.30
4. hodina 10.40 – 11.25
5. hodina 11.30 – 12.15
Polední přestávka 11.30 – 12. 15 pro 1. a 2. ročník, ostatní 12.15 – 13.00
6. hodina 13.10 – 13.55
Plánované akce ve školním roce 2022/23:
Září, říjen:
•

Vycházka do okolí Doudleb, sportovní den

•

Společné posezení s rodiči, opékání buřtů

•

Podzimní příroda a výrobky z ní

Listopad, prosinec:
•

Svatomartinské slavnosti – a s nimi spojené tradice

•

Den otevřených dveří a adventní prodejní výstava

•

Vánoce a vánoční besídka u stromku v obci

Leden – červen:
•

Výroba dárků pro budoucí prvňáčky

•

Zápis do 1. třídy ZŠ v dubnu

•

Návštěva kulturních, sportovních a jiných zajímavých akcí pro děti a žáky – dle
nabídky upřesníme

•

Masopust, dětský karneval

•

Vítání jara - Morana

•

Velikonoce – malování vajíček, pečení mazanců a jiné velikonoční zvyky

•

Oslava Dne matek – básničky, písničky a dárky pro maminky

•

Výuka plavání

•

Oslava Dne dětí

•

Škola v přírodě

Další naše aktivity budeme doplňovat v průběhu roku.

V letošním školním roce budou naši školu navštěvovat žáci 1. - 5. ročníku

Vyučující:
Mgr. Věra Pánková, ředitelka školy a třídní učitelka II. třídy
Mgr. et Mgr. Vlaďka Tomková, učitelka ZŠ
Mgr. Zdeňka Chvojková, učitelka ZŠ a třídní učitelka I. třídy
Mgr. Jana Jišová, učitelka ZŠ
Školní družina
Naše školní družina má 1 oddělení. Ranní provoz ŠD 7.00 – 7.30 odpolední provoz ŠD
12.15 – 16. 15 ve škole, za příznivého počasí venku.
Vychovatelé: Eva Bohdalová, Vlaďka Tomková, Zdeňka Chvojková
Mateřská škola
Provoz zahájen 22. 8. 2022, MŠ otevřena denně 6.15 – 16.45. Nově přijaté děti
si přinesou do MŠ polštářek, hrnek z umělé hmoty, papírové kapesníčky, přezůvky,
náhradní oblečení a oblečení pro pobyt venku. V MŠ budou od září 2022 2 oddělení,
44dětí.
Pedagogický sbor: Zdeňka Jindrová, vedoucí učitelka MŠ
MŠ Bc. Ludmila Jánská, učitelka MŠ
Josef Vrba, učitel MŠ
Vendula Jindrová, učitelka MŠ
MŠ Doudleby plní ŠVP „Zahrada“. K nahlédnutí v tištěné podobě v MŠ.

V Doudlebech 22. 8. 2022 Mgr. Věra Pánková,
ředitelka ZŠ a MŠ

