
Informace k zahájení školního roku 2020/2021 
 

úterý 1. 9. 2020 
1. ročník   8:15 – 9:00 
2. – 9. ročník  8:00 – 9:40  
 
Výdej obědů ve školní jídelně 10:00 – 13:00 (na oběd jdou žáci samostatně) 
 

středa 2. 9. 2020 
Žádáme doprovod žáků z 1. stupně, aby od 2. 9. 2020 po celý školní rok 

nevstupoval do haly a šaten v pavilonu E od 7:40 do 8:00. 
1. ročník  8:00 – 9:40  

po domluvě s třídní učitelkou bude do 11:40 zajištěn dohled nad žáky 
ve školní družině i pro žáky, kteří během školního roku ŠD navštěvovat 
nebudou 

2. – 9. ročník 8:00 až do odchodu na oběd  
Odchod na oběd podle rozpisu:   
  

                                          
        
 
 
Fotografování žáků 7. až 9. ročníku (30 Kč společná fotka, 25 Kč skupinka). 
 

čtvrtek 3. 9. 2020 
1. ročník  8:00 – 10:45  

po domluvě s třídní učitelkou bude do 11:40 zajištěn dohled nad žáky 
ve školní družině i pro žáky, kteří během školního roku ŠD navštěvovat 
nebudou 

2. – 9. ročník  výuka podle rozvrhu bez odpolední výuky 
Fotografování žáků 2. až 5. ročníku (30 Kč společná fotka, 25 Kč skupinka). 
 

od pátku 4. 9. 2020 
1. – 9. ročník výuka podle rozvrhu 
 

Školní družina 
Provoz od 1. 9. 2020 bez ranní ŠD. Žáci, kteří byli přijati do ŠD, si v úterý 1. 9. nebo ve středu 2. 
9. přinesou písemné oznámení od zákonných zástupců, v kolik hodin budou v týdnu od 2. 9. do 
4. 9. odcházet ze ŠD. 
 

TŘÍDNÍ AKTIVY - čtvrtek 3. 9. 2020  
1. – 4. ročník od 16:00 
5. ročník: V. A a V. C od 15:30; V. B, V. D. V. E od 16:00;  
6. – 9. ročník od 16:30 

 
Žádáme doprovod žáků, aby nevjížděl autem na nádvoří před školu. 

 

Přejeme klidný a šťastný začátek školního roku ☺ 

2., 3. ročník 11:40 
4., 5. ročník 11:55 
6., 8. ročník 12:10 
7., 9. ročník 

ŠD       
12:25 
12:40 


