Začátek školního roku 2020/2021
Nový školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1. 9. 2019 v 8.00 hod. v kmenových
učebnách jednotlivých tříd.
1. ročník + přípravná třída
 sraz v 7.45 hod. před školou (třídní učitelky 1. ročníku a přípravné třídy
odvedou děti do třídy, rodiče nevstupují do budovy školy a počkají venku)
 od 9.00 hod. je pro děti připraven program za přítomnosti jejich rodinných
příslušníků s následujícím místem konání:
 školní hřiště („suchá“ varianta)
 tělocvična školy („mokrá“ varianta – v tomto případě musí mít dospělý
doprovod dětí povinně nasazenu „roušku“)
 konec uvítání prvňáčků je naplánován nejpozději do 10.00 hod.
2. – 9. ročník
 žáci se sejdou ve svých v kmenových třídách (8.00 – 8.45 hod.)
Školní družina
 1. 9. 2020 od 6.00 do 14.00 hod.
 od 2. 9. 2020 od 6.00 do 17.00 hod.
Školní klub
 1. 9. 2020 6.45 – 7.45, 9.00 – 14.00
 od 2. 9. 2020 PO – PÁ 6.45 – 7.45, odpoledne PO, ÚT, ČT 13.00 – 15.00 hod,
ST, PÁ 12.00 – 15.00. Žáci odcházejí ze školního klubu individuálně –
nejpozději v 15.00 hod.
Školní jídelna
 1. 9. 2020 je výdej obědů od 10.30 do 13.00 hod.
 od 2. 9. 2020 je výdej obědů od 11.40 do 14.00 hod.
Organizace vyučování pro 1. ročník
 1. 9. 2020 – 8.00 – 10.00 hod. (slavnostní zahájení – bez aktovek a pomůcek)
 2. 9. 2020 – 8.00 – 9.40 hod. (aktovky s pomůckami a přezůvkami s sebou)
 3. 9. 2020 – 8.00 – 10.45 hod.
 od 4. 9. 2020 – výuka dle rozvrhu od 8.00 do 11.40 hod.
Organizace vyučování pro přípravnou třídu
 1. 9. 2020 – 8.00 – 10.00 hod. (slavnostní zahájení)
 od 2. 9. 2020 – 8.00 – 11.40 hod. (batůžky s přezůvkami a svačinou s sebou)
Organizace vyučování dne 2. 9. 2020(2. – 9. ročník)
 1. stupeň 8.00 – 11.40 hod. - třídnické hodiny
 2. stupeň 8.00 – 12.35 hod. - třídnické hodiny
 od 3. 9. 2020 probíhá výuka dle rozvrhu
Děti přihlášené do školní družiny jdou po skončení vyučování do svého oddělení ŠD.
Děti přihlášené do školního klubu jdou do školního klubu po obědě.

Na všechny děti se již těšíme!

RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE!
Zahajovací třídní schůzka – čtvrtek 3. 9. 2020 od 17.00 do 18.00 hod.
Zákonní zástupci si při vstupu do budovy školy musí povinně chránit ústa a nos
ochranným prostředkem (rouška, ústenka, šátek).

