
Základní informace pro nové žáky a jejich rodiče 

Milí žáci, vážení rodiče, přečtěte si, prosím, několik základních informací k zahájení nového 

školního roku. 

Školní rok zahájíme ve čtvrtek 1. září 2022. Budova školy se Vám otevře v 7:30. Zahájení 

školního roku proběhne ve třídách od 7:50. Žáci budou do budovy školy vpuštěni žákovským 

vchodem a přesunou se do svých učeben. Na chodbách budou pracovníci školy, kteří děti v 

případě potřeby do učeben doprovodí. Srdečně zveme také rodiče žáků 1. třídy na slavnostní 

zahájení školní docházky. 

Pro děti 1. - 4. třídy bude již ve čtvrtek od 6:00 v provozu školní družina. 

Oběd se bude vydávat od 10:30. Poté se žáci rozejdou domů, žáky 1. - 4. třídy si odvedou 

vychovatelky do školní družiny. 

Učebna 1. a 2. třídy je vpravo od žákovského vchodu. Učebna 3. a 4. třídy v přízemí vlevo. 

Učebna 6. - 9. třídy je vlevo v 1. patře a přízemí a učebna 5. třídy je vlevo ve druhém patře.  

Školní družina je umístěna na ulici Elišky Krásnohorské 310. Ranní provoz začíná v 6 hodin, 

odpolední provoz končí v 16 hodin. 

Při vstupu do budovy školy se žáci přihlašují do docházkového systému školy čipem. Čip žákům 

rodiče zakoupí v kanceláři školní jídelny ZŠ Jubilejní 3 v Novém Jičíně, kde současně dítě 

přihlásí ke stravování. (Čip je pak nutné 1. 9. 2022 zadat do školního docházkového systému u 

zástupkyně ředitelky.)  

Pokud se dítě nebude stravovat v naší školní jídelně, může si čip zakoupit v kanceláři školy. Na 

čip je stanovena vratná záloha 120 Kč, při ukončení docházky do naší školy se čip i záloha vrací. 

Stravu dodává školní jídelna ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3, p. o., Jubilejní 484/3, 741 01, Nový 

Jičín (tel. 556 709 629, 555 538 896, e-mail: jidelna@zsjubilejni.cz). Zde rodiče přihlašují i 

odhlašují obědy dětí. Výběr a odhlašování obědů je pak možný také prostřednictvím webové 

aplikace na stránce http://213.155.231.58:8080/faces/login.jsp. Jídelna preferuje 

bezhotovostní platbu. Podrobnosti jsou zveřejněny na webu naší školy v sekci Základní škola/ 

školní jídelna/dokumenty. Děti ke stravování můžete přihlásit ve dnech 25. 8. 2022 7.00  -  

12.00, 29. 8. 2022 7.00  -  15.00, 30. 8. 2022 7.00  -  13.00. Vyplněnou přihlášku lze zaslat 

předem elektronicky (jidelna@zsjubilejni.cz). 

Noví žáci 3. - 9. ročníku dostanou od svých třídních učitelů přiděleny uzamykatelné šatní 

skříňky s vlastním klíčem, které jim zůstanou po celou dobu školní docházky. V případě ztráty 

klíče uhradí žák poplatek 100 Kč a dostane klíč nový. 

Noví žáci dále obdrží od svých třídních učitelů seznamy sešitů a školních potřeb, které si budou 

muset zakoupit. Žáci přihlášení do naší školy do 30. 6. 2022 již mají sešity objednány. 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat telefonicky nebo e-mailem. 

Mgr. Dagmar Lupačová, 
zástupce ředitele  

http://213.155.231.58:8080/faces/login.jsp

