
Kontakty 

Vedení školy 

Linda GRGURIČOVÁ:  linda.grguricova@scioskola.cz, tel. 777 458 980 

Jiří KREJČÍ: jiri.krejci@scioskola.cz, tel. 777 458 981 

 

Hospodářka 

Lucie VANÍČKOVÁ:  lucie.vanickova@scioskola.cz 

 

Průvodci 

Průvodci mají e-mail ve formátu jméno.příjmení@scioskola.cz. 

Ke kontaktu s průvodci používejte prosím přednostně Edookit. 
 

Průvodcovna a školní klub 

Tel. 770 124 331 
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Organizace školního roku 2021/22 

V organizaci školního roku máme možnost využít 5 dní ředitelského volna. Tři dny 

jsou v přehledu již uvedeny. Dva zbývající dny chceme operativně využít 

k návštěvám ostatních ScioŠkol či při řešení nečekaných událostí. 

1. září     zahájení školního roku 
6. – 8. září   adaptační pobyt 
28. září     státní svátek 
28. října    státní svátek 
27. října a 29. října   podzimní prázdniny 
3. listopadu   setkání s rodiči 
15. - 16. listopadu  ředitelské volno  
17. listopadu   státní svátek 
18. – 26. listopadu  tripartity 
22. prosince   vánoční jarmark 
23. prosince – 2. ledna   vánoční prázdniny 
11. – 14. ledna   škola v zimní přírodě 
26. ledna   den jinak - rodiče v projektech 
31. ledna    konec 1. pololetí, vysvědčení 
3. února   ředitelské volno (zimní slet Scioškol) 
4. února    pololetní prázdniny 
7. - 18. února   “ScioŠkola nanečisto”  

dny otevřených dveří 
28. února – 4. března  jarní prázdniny 
23. března   setkání s rodiči 
4. - 13. dubna   tripartity 
14. – 18. dubna   velikonoční prázdniny  
17. – 20. května  škola v jarní přírodě 
22. června   letní slavnost   

„vernisáž“ výstupů projektů 
30. červen    konec školního roku, vysvědčení  
 
LEGENDA:škola na cestách, prosíme o účast rodiče, vítáme celou rodinu ☺ 

 

 

 

Informační systém a terminologie  

Ve škole využíváme informační systém Edookit, do kterého již máte či budete mít 

přístup. 

Vysvětlení pojmů, které ve škole používame naleznete na našem webu: 

https://budejovice.scioskola.cz/nase-skola/. 

 

 

Školní klub a rozvrh výuky 

Budovu školy otevíráme v 6:45. Od 6:45 do 8:30 mohou děti navštěvovat ranní 

školní klub. Výuka začíná v 8:30.  

Po skončení vyučování mohou děti navštěvovat klub. Klub i budovu školy zavíráme 

v 16:00. 

 

      

Jak omluvit nepřítomnost? 

Nepřítomnost dítěte, prosíme, hlaste prostřednictvím informačního systému 

Edookit či na e-mail třídního průvodce. 

 

 

Adresa školy 

ScioŠkola České Budějovice – základní škola, s.r.o. 

Kněžskodvorská 542/33a  

370 04  České Budějovice 3 

www.budejovice.scioskola.cz 

https://www.facebook.com/scio.skola.cb 
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