
 

 

 

 

INFORMACE PRO BUDOUCÍ PRVŇÁKY – HLAVNÍ BUDOVA – BEZRUČOVA ULICE 
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• POMŮCKY 
o aktovku 
o přezůvky – ne pantofle 
o cvičky – tenisky + oblečení na TV 
o penál – 3 tužky č. 2 – vždy ořezané, gumu, ořezávátko s krytem 
o obaly na sešity – A5 – 10ks, A4 – 5ks 
o obal na notýsek 
o dřevěné pastelky – klasické 
o progressa 
o nůžky s kulatou špičkou 
o lepidlo na papír 
o 2ks folie A4 
o papírové kapesníčky 
o zámeček na šatní skříňku s třemi klíčky 
Informace o dalších důležitých pomůckách podají třídní učitelky na úvodních schůzkách. 

 

• DŮLEŽITÉ TERMÍNY 
a) Výdej čipu  

Čip je třeba si vyzvednout, jen v případě, že se dítě bude stravovat ve školní jídelně. 
Čip je vydáván v kanceláři školní jídelny proti záloze – 60,- (nevratná záloha) 

              Jídelna bude otevřena od 29. 8. 2022 do 31.8.2022 od 9:00 do 12:00. 
 

b) Zahájení školního roku 
1. 9. 2022 v 8:15 
horní vchod do budovy – na rohu ulic Spojovací a Bezručova 
děti s rodiči vyčkají před budovou 
učitel si děti odvede do kmenové třídy 
budova bude otevřena v 7:55 
rodiče mohou s dětmi do učebny 
rozdělení do tříd je vyvěšeno na webových stránkách školy www.2zsricany.cz 
Žáci budou uvedeni pod svým ID číslem, které jim bylo přiděleno při zápisu. 
Pokud rodič nezná ID číslo, bude mu informace podána v kanceláři školy: 323 602 217. 

 

c) Zkrácená výuka v 1. školním týdnu 
2. 9. až 7. 9. 2022 bude výuka ukončena v 9:55 

 2. základní škola Bezručova Říčany 
příspěvková organizace  

Bezručova 94/19, Říčany 251 01 
323 602 217, 775 101 151, reditel@2zs.ricany.cz, www.2zsricany.cz  

IČ: 63834243 

 

http://www.2zsricany.cz/
mailto:reditel@2zs.ricany.cz


na výuku navazuje školní družina pro přihlášené žáky 

 

d) Třídní schůzka 
1. 9. 2022 od 17:00 
v kmenové třídě Vašeho dítěte 
 

e) Třídní schůzka školní družiny 
1. 9. 2022 od 18:00 
Kmenové třídě v Bezručově ulici 
 

• PROVOZ ŠKOLY 
a) Rozvrh zvonění 

1. hod 8:15 – 9:00 5. hod 12:05 – 12:50 

2. hod 9:10 – 9:55 6. hod 12:55 – 13:40 

3. hod 10:15 – 11:00 7. hod 13:45 – 14:30 

4. hod 11:10 – 11:55 8. hod 14:35 – 15:20 

   9. hod 15:25 – 16:10 
 

b) Vstup do budovy 
Žák vstupuje ráno do budovy buď vedlejším vchodem, nebo hlavním  
Vchodem v 7:55 – 8:10 
Přichází-li žák v průběhu dopoledne do školy (po návštěvě lékaře apod.), vstupuje vždy pouze  
hlavním vchodem. Svůj příchod ohlásí na recepci školy. 
Rodičům je vstup do prostor užívaných školou zakázán. Rodič vstupuje do budovy pouze  
na základě vyžádání si vstupu přes recepci školy a po domluvě s učitelem. 

 

c) Prostory užívané školou  
učebny – standardní provedení 
šatny s uzamykatelnými skříňkami 
Každý žák má svou osobní skříňku. 
Skříňka se zamyká pomocí malého visacího zámku. Zámek opatří rodič. 3 Klíčky (1 má žák u 
sebe, 1 má žák ve třídě, 1 zůstává doma) 
tělocvična – v budově školy 
venkovní hřiště – v areálu školy, případně sokolské hřiště na Černokostelecké ulici. 
školní jídelna  - v prostorách školy 
školní knihovna a studovna – v areálu školy s denním odpoledním provozem Po – čt 13:00 – 
15:00 
školní družina – 4 samostatné herny v půdní nástavbě, ostatní místnosti v kmenových 
učebnách 
 

d) Učitelé 
Mgr. Hana Vytasilová – třídní učitelka 1.D – třída s hudebním zaměřením 
 

 

• ŠKOLNÍ DRUŽINA 
a) Provozní doba školní družiny 

Ranní družina (před zahájením výuky) 
6:45 – 7:55; 6:45 – 7:00 – pí. vychovatelka převezme žáky u hlavního vchodu a odvede je do 
prostor ranní družiny; 7:00 – 7:30 – žáci dochází do ranní družiny samostatně, do budovy 
vstupuje hlavním vchodem přes recepci 
Přijímání do ranní školní družiny – maximálně do 7:35. 
Odpolední družina (po skončení výuky) 
- navazuje na konec vyučování – 11:55, nebo 12:50 



- děti společně odchází do školní jídelny, kde se stravují pod dohledem vychovatelky 
- ukončení provozu je v 17:00. 
 

b) Vyzvedávání u ŠD 
- do 14:00 
- od 15:00 do 17:00 
 
 

c) Program školní družiny 
Činnost školní družiny se řídí vlastním vzdělávacím programem. 
Ten naleznete na webu školy: https://www.2zsricany.cz/skolni-druzina/ 
Upozorňujeme rodiče, že v době od 14:00 do 15:00 se děti s vychovatelkami věnují svému 
programu a děti nemohou ŠD opustit.   
  

d) Úplata za docházku do školní družiny 
Docházka do školní družiny je zpoplatněna. Poplatek činí 300,- Kč za každý započatý měsíc. 
Pokud dítě v daném měsíci navštívilo ŠD pouze několikrát – stále platí 300,- Kč. Pokud za celý 
měsíc dítě do ŠD nedocházelo (např.z důvodu nemoci) budou přeplatky vráceny na účet 
rodičů do konce července daného školního roku. 
Platba za ŠD:  
- na účet školy převodem 
- platbu lze uskutečnit předem na celý rok (3000,-), nebo pololetně (1500,-) 
- rodič obdrží od vychovatelek školy variabilní symbol a číslo účtu, a to na začátku školního 
roku 

 

• STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ 
a) Provozovatel  

J+J školní jídelny, spol. s r.o. http://www.jj.cz/cs/Bezrucova-Ricany  
Kontakty 
608 976 793 - Petr Kotál 
777 634 976 - Ludmila Petráková 
e-mail:  kotal@jj.cz  
Kontaktní osoby 
Petr Kotál – ředitel 
Ludmila Petráková - oblastní vedoucí 
Vedoucí provozu v Bezručově ulici: 
paní Eva Vacková - vedoucí provozovny 
tel.: 777634975, 323603811 
e-mail: sjb@jj.cz  
Soukromá školní jídelna J+J , Bezručova 94, Říčany je umístěna v přízemí budovy 2. ZŠ Říčany. 
Vaří přímo na místě ve školní kuchyni, která navazuje na jídelnu s kapacitou 90 míst. 
Nabízí zde výběr ze dvou druhů jídel. 
Jídelna je vybavena komfortním systémem „KREDIT 7“ pro registraci strávníků, výdej obědů a 
objednávání. Tento systém umožňuje rodičům i dětem provádět veškeré operace spojené se 
školním stravováním prostřednictvím internetu přímo z domova. 
Přístup: https://www.2zsricany.cz/jidelny/ 

b) Cena za oběd 
strávníci 7–10 let 30,- Kč 

 

c) Přihlášení ke stravování 
Podmínkou pro přihlášení je osobní návštěva kanceláře školní jídelny a přihlášení dítěte ke 
stravování. Možno od 29.8. do 31.8.2022 od 9:00 do 12:00. 
 

https://www.2zsricany.cz/skolni-druzina/
http://www.jj.cz/cs/Bezrucova-Ricany
mailto:kotal@jj.cz
mailto:sjb@jj.cz
https://www.2zsricany.cz/jidelny/


d) Nabídka jídel 
- výběr ze dvou jídel 
- přihlášení oběda předem, nejpozději do 14:00 předchozího dne 
- doba výdeje: 11:50 – 14:00 hod 

 

e) Platba za stravování 
- v hotovosti, nebo přes účet 
 

f) Dietní stravování 
- školní jídelna nezajišťuje 
- možnost ohřátí a vydání vlastního jídla (jídlo je ráno dodáno rodičem do jídelny) – v případě 
dietních omezení 
- vše po osobní dohodě s vedoucím stravování 
 
 

• ŠVP 
Školní vzdělávací program pro školní rok 2022/2023 bude vyvěšen na webu školy 30.8.2022: 
https://www.2zsricany.cz/dokumenty-skoly/  
 

 
Mgr. Bc. Jan Šindelář 
ředitel školy 
 
 

https://www.2zsricany.cz/dokumenty-skoly/

