
Základní škola, Hrádek nad Nisou - Donín,  
Donínská 244, příspěvková organizace 

 Se sídlem Hrádek nad Nisou, Donín, Donínská 244, PSČ 463 34 
 IČO 70983119, tel.: 728 412 531 

 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 447 

e-mail: skola@zsdonin.cz                                      webové stránky: www.zsdonin.cz 

 

Organizace prvního týdne školního roku 2022/2023 

Žáci nastupují do školy ve čtvrtek 1.9.2022.  

První třída bude mít přednost a do školy je pustíme již v 7:50. Ostatní žáky pustíme v 7:55. 

 

Přihlášky do družiny naleznete – zde.  

Družina je k dispozici od prvního dne, je však nutné vyplnit přihlašovací lístek. Dotazy k družině 
směřujte na paní Simonu Kalfeřtovou (+420 607 203 413) a paní Alenu Kabelkovou 
(+420 774 619 717). 

Přihlášení obědů (lze od prvního dne) je nutné přes paní Buryovou ze ZŠ T. G. M.  
(+420 601 158 849). 

• 1.9.2022 - žáci končí v cca 9:00 (žáci první třídy budou pak ještě slavnostně přivítáni v 9:30 na 
Městském úřadě v Hrádku n. Nisou), 

• 2.9.2022 - žáci 1. a 2. tř. končí v cca 10:00 (2 vyučovací hodiny), 3-5. tř. v cca 11:00  
(3 vyučovací hodiny) 

• 5.9.2022 – všichni žáci končí v 11:55 (4 vyučovací hodiny), následující dny dle rozvrhů tříd 
 

Výdej obědů: 1.9 a 2.9. – 11:00 – 11:20 

  5.9. – 11:55 – 12:10 (další dny dle rozvrhu) 

 

Ceny obědů ZŠ T.G.M. pro školní rok 2022-2023 

ZŠ M (do 10. let věku) – 31 Kč 

ZŠ V (do 14. let věku) – 33 Kč 

ZŠ V3 (nad 15. let věku) – 35 Kč 

Cizí strávníci – 75 Kč 

Trvalé příkazy pro platby (více informací přes jídelnu ZŠ T.G.M.) 

ZŠ M (do 10. let věku) – 700 Kč 

ZŠ V (do 14. let věku) – 750 Kč 

ZŠ V3 (nad 15. let věku) – 800 Kč 

 

Webové stránky jídelny ZŠ T.G.M.- https://skolahradek.cz/organizace-skoly/jidelna/ 
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