Informace k zahájení školního roku 2020/2021
Vážení rodiče,
1. 9. se opět vrátí žáci do školních lavic, setkají se se svými kamarády, spolužáky.
Věřím, že v tomto školním roce již převezmeme zpět štafetu v učení Vašich dětí a budeme se
snažit a nadále pokračovat ve vzájemné komunikaci a spolupráci.
Školní rok zahájíme za osobní přítomností všech žáků ve škole.
Školní rok zahájíme v úterý 1. září 2020.
Prvňáčci se shromáždí v 1. třídě,
a od 7:55 hod. proběhne slavnostní zahájení školního roku společně s jejich rodiči.
Vzhledem k neustále měnící se epidemiologické situaci a rozdílné intenzitě výskytu
onemocnění COVID-19 v jednotlivých krajích, místech ČR, bude nutno dodržovat a
respektovat závazné pokyny a doporučení MŠMT pro celkový provoz školy.
•
•
•
•
•
•

od žáků nebudou vyžadována prohlášení o bezinfekčnosti
ve škole nemusí žáci nosit roušky
MŠMT nezavádí žádná plošná pravidla pro vstup žáků do budovy
nedochází k omezení počtu žáků ve třídách a odděleních ŠD
škola pouze omezuje vstup osob do budovy školy (zákonní zástupci, návštěvy)
činnost školy bude směřovat k sociální adaptaci žáků na školní prostředí, na opakování
a upevňování učiva podle školního vzdělávacího programu
• pokud by nastala potřeba řešit hygienická opatření, je škola připravena i na mimořádné
situace a bude postupovat podle případných pokynů KHS a MŠMT
Přeji Vám všem pevné zdraví a úspěšné vykročení do nového školního roku 2020/21.
Mgr. Pavlína Ondryášová
ředitelka školy

Milí rodiče,
jen malé ohlédnutí za minulým školním rokem.
Velmi si cením Vašeho přístupu, ochoty, trpělivosti a vstřícnosti i času, který jste věnovali
domácí přípravě svých dětí ve II. pololetí minulého školního roku.
Uzavření škol během jediného dne nás všechny zaskočilo a museli jsme hledat cesty jak dětem
zprostředkovat učivo.
Díky elektronické komunikaci se nám podařilo rychle vzájemně zkontaktovat a mohli jsme
začít dětem zadávat domácí práci.
Většina žáků spolupracovala při domácí výuce výborně a za to patří zejména Vám, rodičům,
prarodičů velké poděkování.
Děkuji.
Mgr. Pavlína Ondryášová
ředitelka školy

