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INFORMACE O ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 
 

Vážení rodiče, žáci a příznivci naší školy, 

všechny vás srdečně zveme na zahájení školního roku 2020/2021 v úterý 1. září 2020 od 8.00 

hodin u nového vchodu do školy.  Žáci 1. třídy si s sebou vezmou aktovky a s rodiči počkají 

před školou na příchod paní učitelek třídních. Žáci 2. až 5. ročníku si s sebou vezmou psací 

potřeby, nemusejí si brát přezůvky. Po slavnostním zahájení přejdou žáci se svými třídními 

učiteli do svých tříd. 

 

V úterý 1. 9. končí první třída v 8.45 hodin, ostatní třídy v 9.40 hodin, žáci zapsaní ve školní 

družině zůstávají po vyučování ve škole. Pro rodiče prvňáčků bude hned následovat první 

třídní schůzka a o jejich děti bude postaráno.   

Školní jídelna vaří již od úterý 1. 9., obědy se žákům vydávají od 9.40 hodin. 

Tento první školní den je také možné zapsat žáky do školní družiny.  Noví strávníci se mohou 

přihlásit u paní vedoucí Juráčkové do 12 hodin – vchod je ze zásobovací rampy. 

Ve středu 2. 9. 2020 končí 1. třída v 9.40 hodin a ostatní třídy v 11.40 hodin. 

Ve čtvrtek 3. 9. 2020 končí 1. třída v 10.45 hodin a ostatní třídy již podle platného rozvrhu 

hodin. 

Od pátku 4. 9. 2020 již probíhá výuka podle platného rozvrhu hodin ve všech třídách. 

 
Provoz školní družiny je v době od 6.30 do 17.30 hodin. 
 
 
Přihlašování žáků do školní družiny probíhá podle již dříve zveřejněného harmonogramu. 
 
Přihlašování stávajících strávníků do školní jídelny probíhá osobně ve stejných časech jako 
školní družina. Odhlašování stravy provádějte na www.strava.cz nebo na uvedených 
kontaktech telefonicky, osobně. 
 
Přejeme všem příjemný začátek nového školního roku. 

 
Mgr. Stanislav Skřička 
        ředitel školy 
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