Zahájení školního roku 2020/2021
Milí žáci, vážení rodiče,
při přípravě nového školního roku vycházíme z Manuálu MŠMT a dalších doporučení s ohledem na aktuální
podmínky. Současnou situaci vnímáme jako mimořádnou, ve které škola usiluje o nastavení vhodných
organizačních a potřebných hygienických opatření. S těmi Vás budeme postupně seznamovat. Děkujeme
Vám za pochopení naší snahy o udržení běžné výuky ve škole a o poskytování školských služeb, byť s řadou
nezbytných omezení.
Školní rok 2020/2021 zahájíme v úterý 1. září 2020 v 8:00 hodin. Škola bude otevřená od 7:35 hodin. Od
žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti, žáci mohou vstupovat bez
roušek.
Program prvního dne ve škole je naplánován přibližně na jednu hodinu. Žáci obdrží informace od třídních
učitelů a rozvrh hodin.
Prvňáčky přivítají třídní učitelky v jejich nových třídách, 1. A a 1. B v přízemí na budově A Školní 1235,
1. C v prvním poschodí vpravo na budově B Legionářská 407.
Žádáme rodiče, kteří budou v tento významný den doprovázet své děti (prvňáčky a nové žáky), aby se
pohybovali v prostorách školy s ohledem na ostatní v rouškách. Ostatní rodiče žádáme, aby na své děti
počkali před školou.
Třídní schůzky všech 1. a 6. tříd a třídy 4. A proběhnou ve středu 9. září 2020 od 17:00 hodin. Na třídních
schůzkách se rodiče seznámí s pedagogy a budou informováni o průběhu výuky, o organizačních a
hygienických pravidlech pro tento školní rok.
Valná hromada Unie rodičů se koná také 9. září od 17: 45 hodin v tělocvičně v přízemí vlevo na budově B.
S ohledem na předpokládanou přítomnost většího množství osob 9. září doporučujeme rodičům používat ve
společných vnitřních prostorách školy ochranu úst a nosu (roušku).
Školní jídelna
V úterý 1. 9. probíhá výdej obědů od 11:00 do 13:00 hodin.
V souladu s Manuálem dochází od 1. 9. 2020 k omezení vstupu jiných osob než strávníků do budovy školní
jídelny.
Od 1. 9. nevaříme pro cizí strávníky, rovněž není možné přikoupit si oběd za plnou cenu.
Žádáme zákonné zástupce žáků, aby placení, objednávání a odhlašování obědů dětem řešili dálkovým
způsobem.
Pokud přijdou rodiče nebo prarodiče naproti dětem, žádáme je, aby nevstupovali do budovy, ale čekali na
ně venku před jídelnou.
Ceny obědů od 1. 9. 2020
Žáci 7-10 let: 26,- Kč

žáci 11-14 let: 29,- Kč

žáci 15 a více let: 32,- Kč

Výdej do jídlonosičů v první den nemoci dítěte je možný pouze od 11:00 do 11:30 hodin. Rodič připraví
nádoby na tác, kuchař/ka je naplní a celý tác předá zpět rodiči. Rodič si složí jídlonosič a tác při odchodu
odevzdá do špinavého nádobí. Z důvodu zvýšených hygienických opatření žádáme rodiče o dodržování času
vyhrazeného k výdeji do jídlonosičů. V pozdějším čase oběd již nebude vydán.

