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INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021
Zahájení školního roku - 1. 9. 2020
 II. – IX. třída v 7:40 hodin ve svých třídách
 I. třída v 8:00 hodin slavnostní přivítání před školou (z důvodu současné situace v souvislosti s COVID – 19
prosíme, aby prvňáčka doprovodil co nejmenší počet rodinných příslušníků)
 Konec vyučování II. – IX. třída v 9:20 hodin
 Provoz školní družiny do 14:15 hodin
 Školní jídelna – obědy pouze pro předem přihlášené
 Žáci si přinesou přezůvky
2. 9. 2020






I. – V. třída vyučování 7:40 – 11:20 hodin
VI. – IX. třída vyučování 7:40 – 12:15 hodin
Školní družina v běžném provozu: ranní 6:30 – 7:30 hodin, odpolední 11:20 – 16:00 hodin
Školní jídelna v běžném provozu
Žáci si přinesou psací potřeby a pomůcky dle pokynů třídních učitelů

Od 3. 9. 2020




I. – IX. třída výuka dle rozvrhu hodin
Školní družina v běžném provozu
Školní jídelna v běžném provozu

Třídní schůzky
 I. třída – 1. 9. 2020 po slavnostním přivítání prvňáčků
 II. – IX. třída – 3. 9. 2020 v 16:00 hodin
Plavání II.- IV. třída
 Zahájení v pondělí 7. 9. 2020 - záloha 500,- Kč bude vybírána na třídních schůzkách
Pracovní sešity na školní rok 2020/2021
 Záloha bude vybírána na třídních schůzkách
Ředitelské volno pro žáky – 11. 9. 2020
 V době od 6:30 do 16:00 hodin bude zajištěn pro zájemce z I. – IX. třídy dohled v rámci školní družiny,
včetně možnosti oběda ve školní jídelně.
Hygienická a protiepidemická opatření
 Ve škole jsou zavedena a dodržována zvýšená protiepidemická opatření (častější desinfekce prostor a
vybavení školy, častější umývání rukou žáků, používání desinfekčních prostředků na ruce, upravené
podmínky pro školní stravování, zvýšený a častější úklid, využívání desinfekčních prostředků při úklidu
apod.) Žáci s nimi budou seznámeni třídními učiteli ihned po nástupu do školy, popř. bezodkladně po jejich
aktualizaci.
 Vzhledem k neustále se měnící situaci doporučujeme, aby žáci a všechny osoby, které vstupují do školy,
měli u sebe k dispozici ochranný prostředek dýchacích cest (roušku, respirátor,…).
Další potřebné a aktuální informace předají třídní učitelé zákonným zástupcům na třídních schůzkách.

