Vážení rodiče, milí žáci,
bohužel současná situace s výskytem Covid 19 stále pokračuje, nařízení a doporučení se
mění. Tím bude ovlivněn i provoz školy od 1. září 2020.
Zahájení školního roku v původně plánovaném formátu, tj. celoškolní společenská
akce před budovou školy, není vzhledem k aktuálnímu epidemiologické situaci a vzhledem
k ochraně zdraví všech žáků zaměstnanců školy realizovatelné.
Školní rok tedy zahájíme v úterý 1. září 2020 v 8:00 hodin v kmenových třídách.
První den ve škole proběhne přivítání a úvodní informace od třídních učitelů v kmenových
třídách – žáci vstupují do školy bez přezutí. Třídy 2.A a 2.B se nachází na odloučeném
pracovišti Průběžná (zdravotní středisko), třídy 3.A a 3.B se nachází na odloučeném
pracovišti Choceradská (SKC), ostatní třídy jsou v hlavní budově školy na nám.9.května
68.
Rodiče do třídy vstoupit nemohou, ani do budovy školy (s výjimkou rodičů žáků 1.třídy).
Třídní učitelé předají žákům úvodní informace a rozvrh, seznam pomůcek je uveřejněn
na webu školy.
Předpokládané ukončení prvního dne školního roku je max. do 8.30 hod. Po ukončení žáci
odchází domů.
Tento den není v provozu školní družina a školní jídelna, žáci se nepřezouvají.
Harmonogram výuky v prvním týdnu školního (mimo 1. třídu):
Od středy 2. září 2020 bude v provozu školní jídelna i družina (i ranní). Jejich činnost
navazuje na vyučování. Obědy budou vydány pouze žákům, kteří jsou přihlášeni.
Ve středu 2. září 2020 se sejdeme klasicky v 7:50 ve třídách, kde proběhnou celé
dopoledne třídnické hodiny (seznámení se ŠŘ, poučení o bezpečném chování, poučení
o dodržování hygienických podmínek v souvislosti s prevencí výskytu COVID), informace
k průběhu školního roku, podmínky klasifikace atd.), další hodiny probíhají dle rozvrhu.
Vyučování pro 1.stupeň končí v 11:25, pro 2.stupeň ve 12:20.
Žáci si na tento den přinesou všechny učebnice.
Od čtvrtka 3. září 2020 do pátku 4. září 2020 bude výuka probíhat podle rozvrhu, ale bez
odpoledních hodin.
Od pondělí 7. září 2020 bude probíhat výuka podle řádného rozvrhu.

Děkuji Vám za pochopení a těším se na spolupráci v opět netradičním školním roce.
Mgr. Eva Štosová

