
Vážení rodiče,  

školní rok 2022/2023 začíná ve čtvrtek 1. 9. 2022 v 8.00 hodin.  

První třídy začínají v 8.15 hodin – sraz před vchodem do školy, tento den proběhne i první 

schůzka rodičů pro první třídy v jídelně školy.  

Družina funguje již od prvního školního dne. Družina je otevřena od 7 hodin do 17 hodin. Po 

vyučování si paní vychovatelka vyzvedne děti ve třídách a odchází s nimi na oběd. Následně 

do své družinové třídy.  Za družinu se platí 250Kč/měsíčně.  

Ve školní den je první zvonění v 7.40 hodin a v 7.50 hodin již musí být žák ve své třídě.  

Během prázdnin bude možné zakoupit čipy na obědy (132,- Kč), informace o termínu a čase 

bude umístěna na webové stránce školy www.norbertov.cz. Dostanete pokyny k platbě 

stravného a přihlašovací údaje do systému, kde je možné volit stravu, přihlašovat a 

odhlašovat obědy. Stravné pro děti od 6-10 let 30Kč za oběd  660Kč/měsíc.  11-14 let  32Kč 

za oběd  704Kč/měsíc.  15+ let 34Kč za oběd 748Kč/měsíc. 

Dětem je nutné pořídit zámek na skříňku s náhradními klíči.  

V případě dotazů kontaktujte prosím Natálii Zacharkivovou na tel. č. 734 575 961 nebo na 

email: hospodarka@norbertov.cz. 

  

Шановні  батьки, 

Навчальний рік 2022/2023 розпочинається в четвер 1.9.2022 о 8 годині. 

Першокласники розпочинають зустріч о 8 годині 15хвилин. Зійдемось перед входом до 

школи (на подвірї школи ). Цьогож дня відбудеться і перша зустріч батьків 

першокласників в шкільній їдальні. 

Група продовженого дня працює від першого шкільного дня. Відкрито від 7 години до 

17 години. Після закінчення уроків, пані вихователька відведе дітей на обід  до 

шкільної  їдальні. Пізніше учні йдуть до класу де є їх група продовженого дня. За групу 

продовженого дня платиться 250Кч за місяц. 

Шкільний день розпочинаєтся о 7годині 40хвилин, а о 7 годині 50 хвилин повинні учні 

бути в своїх класах. 

Протягом літніх канікул можна купити чіп на обіди до шкільної їдальні, який коштує - 

132Кч. Інформація терміну і години буде розміщена на інтернетових сторінках школи: 

www.norbertov.cz 

Отримаєте  інструкцію як заплатити за харчуваня, як зареґіструватись до систему, 

там є можливість вибрати страву, замовити обід, або скасувати обід. Харчуваня 
для дітей від 6-10 років коштує 30 Кч  за обід - 660Кч -за місяць. 
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11-14років -32Кч за обід- 704Кч -за місяць.  

15 років -748Кч - за місяць. 

Дітям потрібно мати колoдку до скриньки і запасні ключі. 

У разі запитань звоніть по телефону 734  575  961- Наталія Захарківова , або емаіл: 

hospodarka@norbertov.cz 
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