Informace k zahájení školního roku
Vážení rodiče, milí žáci, vítejte v novém školním roce 2021 – 2022.
Všichni si přejeme, aby tento rok probíhal stejně jako v letech
„předcovidových“. K tomu by měla pomoci i různá přijatá opatření, která jsou
v tomto okamžiku aktuální. Věříme, že když je všichni budeme dodržovat,
pomohou zajistit trvalé otevření školy. Výuka tedy bude probíhat prezenčně, ale
pobyt ve škole bude stále ovlivněn epidemiologickou situací a hygienickými
opatřeními.
Určitě jste v závěru minulého školního roku zaznamenali začátek prací
při rekonstrukci spojovací chodby. Ty bohužel, stejně jako v červnu, ještě
v průběhu září poněkud ovlivní pohyb žáků z 1. pavilonu školy. V žádném
případě však neovlivní vzdělávání žáků. Děkujeme všem za pochopení.

Informace k zahájení školního roku 2. – 9. tříd
Žáci 2. – 9. tříd vstup do školy 7:35 – 7:50.
K případné pomoci při orientaci ohledně umístění tříd a pohybu po budově
školy budou novým žákům k dispozici žákyně IX. tříd ve dresech školy. Plán
školy najdete na webu v záložce Škola – Dokumenty – Plán školy
Konec vyučování žáků 2. – 9. tříd:
I. stupeň
1. 9. 2021 2. 9. 2021 –
3. 9. 2021 –
II. stupeň
1. 9. 2021

2. 9. 2021
3. 9. 2021
2. a 3. 9. 2021

2. ABC, 3. A
9:00
3. BCD, 4. A
9:30
4. BC, 5. ABC
10:00
dle rozvrhu, max. po 5. vyučovací hodině ve 12:35
dle rozvrhu

6. třídy
9:30
7. třídy
9:40
8. třídy
9:50
9. třídy
10:00
6. – 9. třída
13:30
6. – 9. třída dle rozvrhu max.13:30
odpadají 0. hodiny a odpolední výuka

Stravování 1. 9. 2021 – pouze přihlášení žáci I. stupně, žákům II. stupně byly
obědy 1. 9. hromadně odhlášeny, provozně organizační důvody, děkujeme za
pochopení.

Informace k zahájení školního roku v 1. ročníku
Z důvodu epidemiologických opatření zvažte, prosím, počet doprovázejících
rodinných členů, nevykazujících žádné známky nakažení a použití
ochranných prostředků z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví Vašich dětí.
Středa 1. 9. Sraz prvňáčků a jejich rodičů bude před budovou školy u zadního
vchodu v 8,00 hodin. Tam si je převezme třídní paní učitelka a odvede do
třídy. K dispozici pomoci budou žákyně IX. tříd ve dresech školy. Ukončení
slavnostního přivítání prvňáčků plánujeme na 9,00 hodinu. Děti si převezmou
rodiče, nebo vychovatelka školní družiny.
Čtvrtek 2. 9. Ukončení výuky v 10,45 hodin. Děti (budou již po obědě) si pak
převezmou osobně rodiče nebo vychovatelka školní družiny.
Pátek 3. 9. Režim dle rozvrhu, ukončení výuky v 11,40 hodin. Děti (budou již
po obědě) si převezmou osobně rodiče nebo vychovatelka školní družiny.
Podrobné informace sdělí a upřesní třídní učitelka. Informace o způsobu a
průběhu činnosti školní družiny naleznete v odkaze školní družiny na webu
školy.
Vážení rodiče, děkujeme Vám za ohleduplnost a těšíme se na spolupráci

Vyzvedávání dětí ze školní družiny – školní rok 2021 - 2022
Vážení rodiče,
od 1. 9. 2021 bude uveden do provozu Školní program týkající se vyzvedávání
dětí ze školní družiny pomocí čipových karet, které Vám buď již byly předány
nebo jsou Vám v současné době proti Vašemu podpisu předávány.
Postup vyzvedávání:
Děti umístěné do oddělení v Domečku – rodič si odčipne na terminálu u
Domečku
Děti umístěné do oddělení v hlavní budově školy – rodič si odčipne na
terminálu u hlavního vchodu. Děti z oddělení V., VI., VII., VIII. Vám budou
v současné době kvůli stavebním úpravám poslány k zadnímu vchodu, kde si
je přeberete.
Děti z II. oddělení budou poslány k hlavnímu vchodu, kde si je přeberete.
Děti umístěné v hlavní budově v případě pobytu na školním hřišti – rodič
bude o této skutečnosti informován u hlavního vchodu na informační tabuli.
V tomto případě si rodič odčipne na terminálu v Domečku.
Protože se bude jednat o zkušební provoz, prosíme o trpělivost a pochopení
s případnými počátečními problémy.
Děkujeme za spolupráci.
Mgr. Romana Plevová (723 511 499)
Bc. Jaroslava Štěpánková (723 009 859)

