
Zúkladní škola Amos, školskú právnickti osoba, Cihelní 1620/6, Brantál, 792 01

Organizace školniho roku 2a22/2a23

Období školního vyučovriní ve školním roce 2a22l2a23 zaéne ve čtvrtek 1. záři 2a72 a bude ukončeno
v prvním pololetí v pondělí 31. ledna 2023 ave druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. ěervna2023.

Plán pedagogických rad od 07.15 do 07.45 hodin

r úvodní - přidětení řídnictví, úvazků a rlkolů školního roku2a22/20Z3 31.08.2022 sfreda
r schváleníplránupráce 2022/2a23avýroční zptávy 2a2|D022 23.a9.2022 pátek
r hodnoceniza 1. ětwtletí 08. 11.2a22 ítery
o hodnocentzat. pololetí 19.01.2023 ěfirtek
r hodnoceíllza3. čtvrtletí 04.04.2023 iÉcry
r hodnoceniza2. pololetí 23.a6.2023 pátek

Vydávání opisu vysvědčení / vysvědčení
r 1. pololetí ZO2a2a23
o 2. pololetí 202212023

Třídní schůzlry a následné konzultaee

3l.al,.2023 úteťý
30.06.2023 pátek

15.00 - 17.00 hodin
V případě mimořádných hygieniclcých opafieni, TS a K proběhnou dákovým způsobem prosťednictvim telefonického a e-mail kontaktu školy
s rodinou.

10.11.2022 čtrrrtek
la.a1.2023 úteťY
a4.04.2023 nteťý
30.05.2022 úteťý

Termíny školních prázdnin ve školním roce 2B2212023

r Podzimní prázdniny připadnou na sředu 26. íiina a čtvrtek 27. íijna2022.
e Vánoění prr{zdniny zašrlllají v pátek23. prosince2ůZ?

a končí v ponděH 2. ledna 2a23. Vyučováni zašne v úterý 3. ledna 2023,
r Jednodenní pololetní prázdniny pfipadnou na pátek 3, února 2023.
r Jarní prázdniny pro okres Bruntá jsou stanoveny od ponděH 20. února 2023

do neděle 26. února 2023.
r Velikonoční pnázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2a23.

Pátek 7. dubna a pondělí 10. dubna 2{)23 jsou státúmi svátky.
r Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července do neděle 3.záíi2023.
r Období školního vyrrčování ve školním rcce2a23D024 začne v pondělí 4.zíří2t23.

Termín zápisu dětí do t". třídy Základní školy Amos š.p.o., Cihelní 6, pro školní rok2a23Bt24

Stanovuje ředitel ZákJadni školy Amos š.p.o,, Cihelní 6, Brunkál, m zÁk|adě předchoách
konzultací s rodiči zájemci a uchazeěi samotnými, a to ve dnech od l,. dubna do 30. dubna 2023,
dle § 3ó odst. 4 zil<ona é. 5il/2a04 Sb., o předškolním, zál<LaÁním, §ďedním, vyšším odborném
a jiném vzdéIáváni (školslcý zakon) v platrrém znénl.



Přidělení třídnictví a organizace vyučování ve školním roce 2022/2aZ3 ve třídách
základní školy a odděleních školní družiny

Zíklpdní šEola Amos. š.p.o." Cihelpí 1620/6. 792 01 Bruntil

I. A ťídní učitelka Mgr. Andrea Hurdesová

II. A řídní učitelka Mgr. Eva Janyšková

III. A ťídní učitelka Mgr. Daniela Němcová

IV. A třídní učitelka Mgr. Dominika Frančáková

V. A ťídni učitelka PaedDr. Eva Nedomlelová

ostatníwučuiící

Mgr. Olgn Grossmannová auykčeskY V. A, hudební qichova V. A / 8 vyrrčovacíchhodin)

oldřiška Machů úarykangliclcý I. A a II. A i 4 vyučovací hodiny)

Mgr. Marcela Králová (suvkanglick/ m. A - V. A 1 9 vyrrčovacích hodin)

Mgr. PetrNovotný (přírodovědaavlastivědaV.A l 4vyttčovacíhodiny)
(tělesnávýchova II. A - V. A l 4 vyléovacihodiny)

Kontaktrd mobil ředitele školské právnické osoby: + 42a 723 765 489
Pewá linka ředitelna ZŠ Amos, š.p.o.: 514lt1 531

Oddělení škglní družiny Základní školv Ámos" š.p.o." Cihelní 1620/ó. 792 01 Bruntát

Kontakfiú mobil školní družiny: + 420 774 989 346

1". oddělení vedoucí vychovatelka školní družiny Monika Kolečlrářová 1octi z I. * III. A)

2. oddělení vychovatelka školní druány Bc. Daniela Byrtusová (dďi zI. * m. A)

3. oddělení vychovatelka školní dnžiny OldřiŠka MachŮ (děti ze rV. - V. A)


