Milí rodiče, 
blíží se den nástupu do školy. Zde je základní přehled informací pro organizaci prvního týdne. Podle zvýšených hygienických doporučení budou i některé pokyny k předávání prvňáčků jiné nežli v předchozích letech. Děkujeme za jejich respektování. 

1. PRŮBĚH SLAVNOSTNÍHO PŘIVÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/21
Slavnostní přivítání letošních prvňáčků vzhledem k hygienickým opatřením proběhne na nádvoří školy. Začátek v 8.00 hod. 
Byli bychom rádi, kdybyste omezili doprovod dětí na minimální počet osob a pohybovali se v areálu školy se zakrytými dýchacími cestami.
Pracovní sešity a pomůcky na tvořivé činnosti budou děti dostávat až ve středu 2. 9., proto prosím první den nechte doma kufříky. Aktovky mohou mít děti s sebou, dovnitř dostanou malé dárečky. 

2. ROZVRHY  A VSTUP DO ŠKOLY:
STŘEDA  2. 9. 
2 vyučovací hodiny
Konec  9. 40  hod  
ČTVRTEK
3. 9. 
3 vyučovací hodiny
Konec 10. 25 hod
PÁTEK
4. 9. 
4 vyučovací hodiny
Konec 11. 20 hod

Poznámky: 
Děti, které budou přihlášené v družině již od středy 2. 9. budou ve třídě pod dohledem, dokud si je nepřevezmou vychovatelky/ 11. 20 hod/
Děti, které půjdou v prvním týdnu domů hned po vyučování, předá vyučující rodičům před školou.  Rodiče nevstupují do vnitřních prostor školy!
Pro přehlednost odchodů dětí ze školy dostanou zákonní zástupci první den při slavnostním přivítání formulář, kam vyplní odchody dětí po vyučování a datum nástupu do školní družiny. 

ROZVRH HODIN - platný od 2. týdne 
Pondělí
Čj 
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TV
ČJ
Úterý
Čj 
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ČJ
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ČJ
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TV
PRV
Čtvrtek
ČJ
M
ČJ
TČ
Pátek 
ČJ
PRV
ČJ
HV

Začátek vyučování 7. 45 hod - konec vyučování 11. 20 hod.
Vstup do školy je od 7. 25 hod.
Opět platí nové pravidlo, že rodiče nevstupují do prostor školy. V prvních týdnech bude ráno dětem v šatně pomáhat s převlékáním školní dohled, který je odvede do své třídy. 
Děti, které nebudou navštěvovat družinu:
Po vyučování půjdou děti ze šatny před bránu školy, kde si je převezmou rodiče. 

Poznámky:
Pravidla pro vstup do školy v rámci ranní družiny předají paní vychovatelky.  



3. ŠKOLNÍ JÍDELNA
Telefon: 327 571 264
Do školní jídelny se můžete přihlašovat od 31. 8. od 7,30 do 14 hodin. Provoz bude zahájen od středy 2. 9. 2020.

4. ŠKOLNÍ DRUŽINA
Přihlášení do školní družiny proběhne v úterý 1. 9. na nádvoří školy. 

5. DALŠÍ AKTUÁLNÍ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ
 Prosím, sledujte průběžně informace na webových stránkách naší školy.

Děkuji 			S pozdravem třídní učitelka 		Mgr. Jitka Smejkalová 






