
INFORMACE NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

 

1 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023 

 1. 9. 2022 - slavnostní zahájení školního roku 

 8:05 – 8:45 - Žáci jsou v kmenových třídách s třídními učiteli. 

 8:05 – 8:20   Žáci 1. tříd a jejich doprovod mají slavnostní zahájení v knihovně. 

dopoledne – individuální konzultace rodičů s učiteli, vychovatelkami, administra-

tivní pracovnicí a vedoucí školní jídelny 

Provoz školní družiny a internátu začíná v 8:30 a končí v 16:30. 

2. 9. 2022 - Začíná pravidelné vyučování. 

28. 9. 2022 - Den české státnosti (státní svátek), odjezd z internátu v úterý  

27. 9. 2022 po dopoledním vyučování, příjezd na internát ve čtvrtek 29. 9. 2022 do 

8:00. 

26. 10. a 27. 10. 2022 Podzimní prázdniny Odjezd z internátu v úterý 25. 10. 2022 

po dopoledním vyučování, příjezd na internát v neděli 30. 10. 2022 od 14:00. 

Vyučování začne v pondělí 31. 10. 2022 v 8:05. 

28. 10. 2022 - Den vzniku samostatného Československého státu (státní svátek) 

17. 11. 2022 - Den boje za svobodu a demokracii (státní svátek) Odjezd z internátu 

ve středu 16. 11. 2022 po vyučování, příjezd na internát v neděli 20. 11. 2022 od 

14:00. 

18. 11. 2022 - „ředitelské volno“ dle ustanovení § 24 zák. č. 561/2004 Sb. 

23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 - Vánoční prázdniny  

Odjezd z internátu ve čtvrtek 22. 12. 2022 po dopoledním vyučování, příjezd na in-

ternát v pondělí 2. 1. 2023 od 14:00. Vyučování začne v úterý 3. 1. 2023 v 8:05. 

3. 2. 2023 - Pololetní prázdniny Odjezd z internátu ve čtvrtek 2. 2. 2023 po dopo-

ledním vyučování, návrat v neděli 5. 2. 2022 od 14:00. 

20. 2. – 24. 2. 2023 - Jarní prázdniny 

Odjezd z internátu v pátek 17. 2. 2023 po vyučování, příjezd na internát je v neděli 

26. 2. 2023 od 14:00. Vyučování začne v pondělí 27. 2. 2023 v 8:05. 

6. 4. 2023 Velikonoční prázdniny  

7. 4. 2023 Velký pátek (státní svátek) 

10. 4. 2023 - Velikonoční pondělí (státní svátek) 

Odjezd z internátu ve středu 5. 4. 2023 po vyučování. Příjezd na internát v úterý 

11. 4. 2023 do 8:00. Vyučování začne v úterý 11. 4. 2023 v 8:05. 

1. 5. 2023 -  Svátek práce (st. svátek) Příjezd na internát v úterý 2. 5. 2023 do 8:00. 

8. 5. 2023 - Den vítězství (st. svátek) Příjezd na internát v úterý 9. 5. 2023 do 8:00. 

1. 7. – 31. 8. 2023 - Hlavní prázdniny  

Odjezd z internátu v pátek 30. 6. 2023 od 8:45. 

 

 

2 EDUPAGE - INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO RODIČE 
Žádáme tak všechny rodiče, aby si do mobilních telefonů nebo počítačů nainstalovali aplikaci EDUPAGE. Prvního září 2022  

bude všem rodičům nově přijatých žáků na emaily zasláno přístupové heslo. Přes Edupage budete využívat elektronickou 

žákovskou knížku, třídní knihu, zadávat omluvenky a případně komunikovat s vyučujícími. 

VÁŽENÍ RODIČE, DOVOLUJI SI VÁM PŘEDAT INFORMACE KE ŠK. ROKU 2022/2023 A TĚŠÍM SE NA SPOLUPRÁCI. 

                                                                                                                                        Mgr. Jakub Karásek  ředitel školy 
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3 ŠATNÍ SKŘÍŇKY 

Každý žák školy má přidělenu svoji šatní skříňku. Systém otevírání skříněk vyžaduje bezpodmínečně visací zámek  

s průměrem třmenu 6 - 8 mm. Proto nabízíme nově přijatým žákům prodej vhodného kvalitního zámku FAB za ná-

kupní cenu 111 Kč. Děti mohou nosit peníze třídním učitelům. Případně si každý žák pořizuje vlastní visací zámek, s tím, 

že jeden klíč má dítě při sobě, druhý klíč odevzdává ve škole třídnímu učiteli.   

4 PLATBY 
Příspěvek na školní akce pro děti - 300 Kč/žák  
Peníze budou použity na drobné výdaje v průběhu celého roku (vánoční besídka, dětský karneval, oslava dne dětí, knižní 
odměny žákům apod.). Částku vybírá třídní učitel. Vyúčtování je Vám kdykoliv k dispozici u paní Simony Havlíčkové, ve-
doucí vychovatelky. 

Příspěvek na výtvarné potřeby - 150 Kč/žák (třídy 4.A/3.C, 5.D, 5.B, 6.B, 6.D, 7.D, 7.E, 7.8.B, 9.D, 9.E, 8.10.B ) 
Každý žák, který bude mít výuku výtvarné výchovy v atelieru, přispěje částkou 150,- Kč.  Peníze budou použity na nákup 

kreativních a výtvarných potřeb. Žáci předají peníze třídní učitelce/učiteli.  

5 INTERNÁT 
Děti jsou ubytovány ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Abychom se mohli o Vaše 

dítě dobře postarat, je potřeba, abyste při nástupu do internátu 1. 9. 2022 předali vychovatelce: 

Všichni 

- přihlášku do internátu (pokud jste ji neodevzdali dříve) 

- léky, které Vaše dítě trvale užívá, včetně zprávy odborného lékaře 

- platný průkaz zdravotní pojišťovny 

- nahlaste počet sluchadel, typ a evidenční číslo 

- oblečení, hygienické potřeby, kapesné 

Nově přijímaní navíc 

- potvrzení obvodního lékaře, že může Vaše dítě pobývat na internátě a je schopno účastnit se jeho programu 

- funkční sluchadla pokud jsou dětem přidělena foniatrem (u malých dětí zajištěna proti ztrátě)                                              - - 

- průkazku ZTP, ZTP/P   

- kapesné 

 

Volné vycházky jsou umožněny dítěti staršímu 12 let pouze s písemným souhlasem zákonných zástupců. 

Platba za ubytování 15 Kč/den, platí se společně se zálohou na stravování. 

6 ŠKOLNÍ DRUŽINA 
Provozní doba: 

6:30 – 8:00 (ranní družina přijímá žáky 6:30 – 7:30); 11:45 – 16:30 

Z organizačních důvodů stanovujeme tyto časy při vyzvedávání Vašeho dítěte z odpolední školní družiny: po vyučování, 

obědě a dále 13:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30. V jiných časech budeme k dispozici pouze ve výjimečných případech po 

předchozí domluvě. Cena 300 Kč/měsíc, platí se společně se zálohou na stravování. 

 

7 DOPRAVA DO ŠKOLY 
Školní autobus - linka č. 18 odjíždí každé ráno v 7:36 z terminálu MHD - Fügnerova. Tento spoj je určen především pro 

naše žáky, děti mateřské školy a zaměstnance. 

Pokud dopravujete své děti osobními automobily, žádáme Vás, abyste dodržovali dopravní předpisy a počítali s nedo-

statečnou parkovací kapacitou před školou.  Neblokujte výjezd obyvatel domů naproti škole a průjezd ulicí. Parkovat se 

nesmí ani na chodníku před vchodem do školy, jedná se o komunikaci pro pěší.   

V zimním období je doprava navíc omezena úklidem sněhu. Úklid sněhu je prováděn pluhem v ranních hodinách.  Doporu-
čujeme proto nevjíždět až ke škole, ale vysadit děti u autobusové zastávky, do školy dojdou po chodníku, podporujete tak 
jejich samostatnost.  



8 STRAVOVÁNÍ 
Veškeré informace jsou uvedeny v provozním řádu školní jídelny a na www.ssplbc.cz/skolni-jidelna .  

9 ZDRAVOTNÍ PÉČE 
Léky  

Pokud vaše dítě užívá pravidelně léky, je nutné to nahlásit administrativní pracovnici paní Evě Černohorské. Současně pře-

dejte lékařskou zprávu, přesné dávkování a žádost kdy a kým mají být léky podávány. U dětí s alergií je nutné informovat 

třídní učitelku, případně i vedoucí školní jídelny.  

Sluchadla 

Každé dítě se sluchovou vadou musí být začátkem školního roku, ale i v jeho průběhu vybaveno individuálními sluchadly. 

Pro jeho úspěšný rozvoj jsou funkční sluchadla nezbytnou podmínkou. Dbejte na to, aby dítě používalo sluchadla denně, 

kontrolujte pravidelně jejich funkčnost tak, jak to činíme i my. 

Zajištění sluchadel 

Doporučujeme, aby především malé děti měly sluchadla zajištěna proti ztrátě (brýlové šňůrky, řetízky). 

Oprava sluchadel 

Opravu si zajišťují sami rodiče. V případě problémů (dlouhodobá oprava, ztráta apod.) se obraťte na ředitelství školy. Poku-

síme se najít ve spolupráci s Vámi řešení, které bude v zájmu dítěte do doby, než mu opatříte sluchadla nová či opravená. 

Baterie do sluchadel 

Náhradní baterie si můžete zakoupit přímo ve škole u  administrativní pracovnice. 

Kochleární implantáty 

Potřebujeme kopii karty implantátu a dokladu o pojištění proti poškození a ztrátě na území ČR. 

10 ŠKOLNÍ AKCE 
Den otevřených dveří: úterý 15. 11. 2022 

Vánoční besídka:  středa 21. 12. 2022, 14:00 – 15:30. 

Karneval: středa 15. 3. 2023, 14:00 – 15:30. 

Dětský den středa 31. 5. 2023, 14:00 - 15:30. 
Na tyto akce srdečně zveme rodiče a rodinné příslušníky našich žáků. 

11 RŮZNÉ 
Nedoporučujeme dávat dětem do školy drahé osobní předměty a věci, které nesouvisí s výukou.  

Případné ztráty osobních věcí hlaste neprodleně vedoucí vychovatelce nebo zástupkyni ředitele školy. 

Aktovky si přes oběd žáci nenechávají v šatně, ale berou je s sebou do jídelny, kde je pro ně vyčleněn prostor. 

 
12 KONTAKTY 
Adresa: Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, E. Krásnohorské 921, 460 14, Liberec 14 

Telefonní čísla:  

základní škola          482 416 411 (7:00 - 15:30)   

školní družina      482 416 435 (11:45 – 16:30) 

internát                    482 416 437 (12:00 - 7:00)             

mateřská škola        482 416 447     

školní jídelna           482 416 405 

admin. pracovnice  482 416 416 

E-mail:  info@ssplbc.cz          

Web: http://www.ssplbc.cz 

 

http://www.ssplbc.cz/skolni-jidelna
http://www.ssplbc.cz/

