
Základní škola Vizovice   
Školní 790 
Tel: 57 745 27 65 
 
Věc: Zahájení školního roku 2019/2020  Vizovice 27. 8. 2019 
  
  Základní škola Vizovice oznamuje, že zahájení školního roku 
2019/2020  se koná v pondělí 2. 9. 2019 pouze pro 4. – 9. ročníky, které 
se sejdou ve svých učebnách na nové škole v 8:00 hodin. Vyučování bude 
ukončeno v 9:40 hodin. 
 
Seznamy 6. tříd jsou vyvěšeny na dveřích nové školy a na webových 
stránkách školy. 
 
1. – 3. ročníky zahájí nový školní rok 9. září v 8:00 hodin takto: 
 
1. třídy slavnostně zahájí školní docházku v sálu nové školy (vstup zadním 
vchodem). Proto není nutné, aby měly děti v tento den aktovky a 
přezůvky. Po slavnostním zahájení budou rodiče informováni třídními 
učitelkami o organizaci dalších dnů. 
 
Seznamy žáků 1. tříd jsou vyvěšeny na dveřích obou školních budov             
i na webových stránkách školy. 
 
2. – 3. ročníky zahájí nový školní rok v náhradních prostorách takto: 
 
2. C začne školní rok v klubovně Junáku na zahradě za dolní budovou školy 
 
3. třídy se sejdou na horní budově školy, kde budou mít v přízemí 
vyhrazeny učebny číslo 5 (informatika), 6 (jazyková) a učebnu výtvarné 
výchovy. 
 
Vyučování bude v tento den ukončeno v 9:40 hodin. 
 
2. A a 2. B třída zahájí školní rok v Domu dětí a mládeže Zvonek Vizovice, 
kde proběhne 1. hodina a poté žáci odjíždí na plavecký výcvik do Zlína, ze 
kterého se vrací v cca 12:15 hodin, kdy bude ukončeno vyučování. 
 



Školní družina zahájí provoz 9. září. 
Rozmístění oddělení školní družiny v týdnu 9. – 13. 9. 2019: 
 
1. třídy nová školní družina za dolní budovou školy (vstup ze školní 

zahrady) 
2. třídy horní budova školy – přízemí - učebna výtvarné výchovy a 

učebna informatiky č. 5 (vstup vlevo od hlavního vchodu) 
3. třídy  Dům dětí a mládeže Zvonek Vizovice 
 
V tomto týdnu bude omezen provoz školní družiny do 16.00 hodin. 
Ranní družina bude probíhat v nové školní družině za dolní budovou školy 
od 6:00 hodin do 7:35 hodin. Poté budou děti předány třídním učitelkám 
v místě výuky. 
 
Informace o stravování 
 
Prodej čipů do školní jídelny proběhne: 
 

30. 8. 2019   8.00 - 12.00 
2. 9. 2019   8.00 – 12.00 
3. 9. 2019   8.00 – 13.00 
9. 9. 2019   9.00 – 11.00 

 
Ceny obědů: 7 – 10 let    27 Kč 
 11-14 let    29 Kč 
 15 a více    30 Kč 
Záloha na čip činí 100,- Kč. 
Při zakoupení nového čipu je možnost si vložit hotově částku 200,- Kč. Další 
splátky už musí být bezhotovostně.  
 
Školní jídelna zahájí provoz v pondělí 2. 9. 2019. 
 

 
Za vedení školy: Mgr. Lucie Navrátilová 


