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Vážení rodiče,  

 

vzhledem k opatřením pro školní rok 2020/2021 souvisejícím s Covid-19 bychom Vás rádi informovali, 

že 

1. první školní den budou mít přístup do školy pouze všichni žáci a rodiče pouze nových 

prvňáčků, 

2. do školy budeme vcházet odděleně – 1. stupeň – hlavní vchod, 2. stupeň – vedlejší 

(„sběrový“), 

3. dne 1. 9. je výuka 8:00-8:40, 2. a 3. 9. pro 1. stupeň 8:00-11:40, pro 2. stupeň 8:00-12:35,  

4. třídní schůzka 1. třídy se koná 2. 9. od 17:00 – účast  jednoho z rodičů, abychom omezili 

počet cizích osob v budově  - nutná rouška (prosím rodiče, aby nám pomohli zajistit bezpečí 

našich dětí a užívali roušku, i když není povinná),  

5. třídní schůzka pro všechny třídy (mimo první) se koná 8. 9. od 17:00 – účast  jednoho 

z rodičů, abychom omezili počet cizích osob v budově  - nutná rouška (prosím rodiče, aby 

nám pomohli zajistit bezpečí našich dětí a užívali roušku, i když není povinná), 

6. informace o aktuálních opatřeních školy budou vyvěšeny na webových stránkách, v tištěné 

podobě ve vestibulu školy, 

7. provoz školní družiny bude probíhat v běžném režimu, 

8. provoz školní jídelny bude zajištěn, 

9. je nutné počítat  s úpravou konce vyučování v souvislosti s protiepidemickými opatřeními  

10. prosíme, aktualizujte kontakty na Vás (telefon, e-mail) v souvislosti s epidemickými 

opatřeními  - informace ohledně možné nákazy Vašeho dítěte dostanete z  tel. čísla 

475 225 186 – uložte si toto číslo do Vašeho mobilního telefonu, 

11. je nutné, aby každý žák měl uvedený telefonický kontakt, na kterém budou rodiče k zastižení 

kdykoliv během vyučování, 

12.  e-mailem Vám budou dodány přístupové údaje k Vašemu uživatelskému účtu ve Škole 

Online v souvislosti se zavedením elektronické žákovské knížky – systém bude představen 

v rámci třídních schůzek. 

S ohledem na možnost negativního vývoje šíření Covidu-19 je Vaše účast na třídních schůzkách nutná. 

Děkujeme za spolupráci. 

 

Mgr. Dagmar Brožová 

 


