
 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 

 zahájení školního roku: středa 1. září 2021 

 konec 1. pololetí: pondělí 31. ledna 2022 

 konec 2. pololetí: čtvrtek 30. června 2022 
 

 

            Prázdniny a svátky v rámci školního roku: 
 
Ředitelské volno: pondělí 27. září 2021 
Den české státnosti: úterý 28. září 2021 

 
Den vzniku samostatného československého státu:  čtvrtek 28. října 2021 
Podzimní prázdniny: středa 27. října a pátek 29. října 2021 
 
Den boje za svobodu a demokracii: středa 17. listopadu 2021 
 
Vánoční prázdniny: čtrvrtek 23. prosince 2021 – neděle 2. ledna 2022 
Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022 
 
Pololetní prázdniny: pátek 4. února 2022 
 
Jarní prázdniny: pondělí 28. února – pátek 4. března 2022 
 
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 14. dubna 2022 
Velký pátek (státní svátek): pátek 15. dubna 2022 
Velikonoční pondělí (státní svátek): pondělí 18. dubna 2022 
 
Hlavní prázdniny: pátek 1. července – středa 31. srpna 2022 
Zahájení školního roku 2022/2023: čtvrtek 1. září 2022 
 
 

 

 
Průvodce školním rokem 

2021/2022 
Vážení rodiče, 
vítáme Vás a Vaše děti v novém školním roce, který přináší některé novinky 
v personálním obsazení a v organizaci vzdělávání. 
 
Ředitelkou školy byla jmenována Mgr. Jarmila Rybáčková. Mgr. Zuzana 
Prokopová bude nadále působit jako speciální pedagožka. V základní škole 
bude třídní učitelkou třídy A Mgr. Jana Hálová, třídy B nadále Mgr. Miloslava 
Prokopcová, třídy C Bc. Alena Frycová a třídy D nově Mgr. Barbora Dubská. 
Třídy mateřské školy nadále povedou Michaela Dolhá a Kristýna Melčová. 
I v letošním roce přivítáme ve škole nové děti a žáky. Věříme, že si rychle 
zvyknou na nové prostředí a že se jim u nás bude líbit.  
Rádi bychom opět zařadili tradiční akce a výlety, pokud to epidemická situace 
dovolí. Budeme se řídit metodickým doporučením MŠMT k provozu školy a k 
testování žáků v tomto školním roce. Žádáme Vás o pochopení a trpělivost. 
 
V tomto informačním letáčku najdete e-mailové adresy a telefonní kontakty na 
pedagogy. Dále zde jsou informace o organizaci školního roku 2021/2022.  
 
Přejeme Vašim dětem hodně radosti ve škole i mimo ni a Vám, rodičům, hodně 
spokojenosti při sledování pokroků Vašich dětí.  
Všem nám dohromady pak přejeme úspěšnou spolupráci a hodně energie do 
celého školního roku.  
Těším se na příjemnou spolupráci a přeji krásné dny. 
 
Mgr. Jarmila Rybáčková, ředitelka školy 
 
 



KONTAKTY  

   ředitelka         Mgr. Jarmila Rybáčková          602 600 242 
                                                                                jarmila.rybackova@centrumbazalka.cz 
                                                                                skola@centrumbazalka.cz 
                      
  speciální        Mgr. Zuzana Prokopová           zuzana.prokopova@centrumbazalka.cz 
  pedagožka 
 
  třída A             Mgr. Jana Hálová                     734 579 872 
                                                                               jana.halova@centrumbazalka.cz 
 
   třída B            Mgr. Miloslava Prokopcová   734 235 247 
                                                                               miloslava.prokopcova@centrumbazalka.cz 
 
   třída C             Bc. Alena Frycová                    739 011 155  
                                                                               alena.frycova@centrumbazalka.cz 
 
   třída D            Mgr. Barbora Dubská              734 235 244 
                                                                               barbora.dubska@centrumbazalka.cz 
 
 
   třída MŠ A     Michaela Dolhá                        734 579 871 
                                                                               michaela.dolha@centrumbazalka.cz 
 
   třída MŠ B     Kristýna Melčová, DiS.            734 235 243 
                                                                               kristyna.melcova@centrumbazalka.cz 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

SCHŮZKY S RODIČI 
 

     Plánované třídní schůzky si s Vámi domluví třídní učitelky v průběhu října a dubna. 
 
 

OMLOUVÁNÍ ABSENCE 
 
    V letošním roce můžete opět využít „paušální“ omluvenky na dny, ve kterých pravidelně 
     nebude Vaše dítě školu navštěvovat. Veškerou další absenci je nutné 
     bezprostředně omlouvat do omluvného listu. 
 
                                              
                                                                                                                                                                                     
 
 
 

 

mailto:milan.abrman@centrumbazalka.cz

