
Základní škola a mateřská škola Neslovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

Zahájení nového školního roku 2015/2016 

pro žáky ZŠ Neslovice 
 

úterý 1. září 2015 od 8:00 do 9:00 hod v jednotlivých třídách 

 

 Žáci 1. – 5. ročníku se sejdou ve svých třídách s třídními učiteli, dostanou učebnice, 

pracovní sešity, rozvrh a veškeré informace ohledně nového školního roku 

 

 Žáci si přinesou 1. den  aktovky 

 

 Účast rodičů mladších žáků vítána 

 

 Školní budova bude pro žáky otevřena od 7:15 hod  

  

Žáci přípravné třídy ZŠ 

se sejdou v ZŠ Neslovice – třída v 2. poschodí do 8:00 hod. 

Od 9:30 do 11:00 – pobyt venku, 11:15 hod oběd, poté pobyt ve školní družině do 17:00 

hod. 

 Provoz školní družiny    

začíná pro předem přihlášené děti v úterý 1. 9. 2015  od 9:00 hod do 17:00 hod 

Přihlášku do školní družiny je možné vyzvednout  

u vedoucí vychovatelky ŠD  p. Jany Kocourkové  od úterý 25. srpna do pondělí 31. srpna od 

8 hodin do 15 hodin v základní škole Neslovice, Hlavní 71 ( tel. 607 188 042 ), 

u vedoucí stravování p. Kučové v kanceláři ŠJ, Školní 93 (tel.739 575 945)  

na schůzce rodičů 1. třídy a přípravné třídy  ZŠ Neslovice v pondělí 31. 8. v 16:00 hod.  

 

 Provoz školní jídelny začíná pro předem přihlášené děti v pondělí 1. září.  

 

         Přihlášku je možné vyzvednout u vedoucí stravování p. Kučové od pondělí 25. srpna 

do pátku 29. srpna od 8:00 do 11:00 hodin  nebo od 13:00 do 15:00 hodin v kanceláři školní 

jídelny ( tel. 546 413 499 nebo 739 575 945 ). 

 

Stravování i pobyt ve školní družině je vždy nutné nahlásit nejpozději den předem.  
(Podrobnější informace o organizačních záležitostech školního roku 2015/2016 budou na 

stránkách školy od pondělí 31. 8. 2015 – www.zsneslovice.cz )  

 

V Neslovicích 24. srpna 2015                                     

                                                Mgr. Lenka Odehnalová 

                                                                                                   ředitelka školy 

http://www.zsneslovice.cz/

