
Informace pro rodiče na měsíc září 2020 

Společné informace 

 Provoz školy: 

MŠ: 6:30 – 16:00 hod. 

ŠD: 6:45 – 7:45 hod. (ranní), 12:00 – 15:00 hod. (odpolední) 

 Z důvodů bezpečnostních opatření (doporučení MŠMT) se omezuje pobyt ZZ dětí 

v budově školy následujícím způsobem: zákonným zástupcům dětí je vstup do budovy 

školy (přízemí, šatny) umožněn pouze na dobu nezbytně nutnou k předání/převzetí 

dítěte. Po vstupu do budovy je nutná dezinfekce rukou.  

 V prvních dnech se budeme věnovat seznámení s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví 

ve školním prostředí. Děti budou přiměřeně svému věku seznámeny se školním řádem, 

především se svými právy a povinnostmi. Ve třídách MŠ a ZŠ nastavíme pravidla 

společného soužití. Hlavním úkolem měsíce září je adaptace a stmelení tříd. 

 Společná schůzka rodičů (zákonných zástupců) dětí MŠ a ZŠ se uskuteční ve čtvrtek 

10. 9. 2020 v 16.00 hod. ve velké třídě ZŠ (1. NP). Vaše účast je důležitá. Získáte 

informace k průběhu školního roku, seznámíme vás se školním řádem, proběhne volba 

nových členů školské rady, dáme prostor vašim dotazům a připomínkám.  

 Informace podle jednotlivých součástí školy čtěte níže. Pokud bude program doplněný 

o další akce, informace děti obdrží na lístečcích (ZŠ), v případě MŠ budou zveřejněny 

na informačním místě v šatně.  

 Informace na webových stránkách budou aktualizované v nejbližších dnech, prosíme 

o trpělivost. Vše důležité naleznete zde, pokud vám nějaká informace chybí, pište na 

e-mail, volejte nebo se zeptejte přímo ve škole.  

 

Kontakty (telefony) – POZOR ZMĚNA 

ZŠ, ŠD: 722 900 967 

MŠ:  722 927 812 

ŠJ:  566 662 238     

 

Provoz škol vzhledem ke Covid-19 

 Školy zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se 

školskými právními předpisy.  

 Od dětí/žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení 

o bezinfekčnosti.  

 Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí/žáků do 

budovy školy a pohybu osob před budovou školy.  

 Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí/žáků ve třídách, 

odděleních, studijních skupinách či kurzech.  



 Doporučuje se, aby byl pobyt zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř 

budovy škol a školských zařízení omezen, pokud to lze.  

 V případě podezření na výskyt nákazy Covid-19 škola informuje zákonného 

zástupce, o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/odchodu ze školy a o tom, že má 

telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.  

 

Roušky – V budově školy či školského zařízení není povinnost nosit roušky. Povinnost 

nošení roušek by se však mohla vztahovat na pořádání hromadných akcí. Zavedení 

povinnosti nosit roušky se řídí podle stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, 

tzv. semaforu. V případě, že bude okres zařazen do stupně pohotovosti II (oranžová barva), 

zavede příslušná krajská hygienická stanice povinnost nošení roušek ve společných 

prostorech škol a školských zařízení. 

Chronické onemocnění vykazující známky infekčního onemocnění - U chronicky 

nemocných žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel 

potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění. Po 

odevzdání lékařského potvrzení je dítěti umožněn vstup do budovy školy. Potvrzení se 

odevzdává pouze jednou. 

Distanční vzdělávání - od 1. září se vzdělávání dětí/žáků/studentů vrací zpátky k prezenční 

formě, distanční způsob vzdělávání bude jen v případech, které stanoví připravovaná novela 

školského zákona, jedná se o případy, kdy je v důsledku krizových nebo mimořádných 

opatření nebo z důvodu nařízení karantény, znemožněna osobní přítomnost většiny 

dětí/žáků/studentů alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/kurzu). O přechodu na distanční 

způsob vzdělávání nemůže mimo uvedené případy rozhodovat ředitel školy nebo zákonný 

zástupce. 

 

Školní jídelna 

 Stravování žáků ZŠ (svačiny, obědy) si můžete domluvit ve školní jídelně u pí Kloudové 

nebo u provozní ŠJ pí Voldánové (e-mail: any.voldanova@seznam.cz).  

 V tomto školním roce bude možné objednat pro žáky ZŠ i odpolední svačiny. 

 Žáci 1. roč. mají v ŽK vloženou přihlášku ke stravování. Vyplněnou přihlášku vložte 

zpět do ŽK.  

 Při akcích mimo školu budou školní svačiny (příp. obědy) pro žáky ZŠ automaticky 

odhlášeny. 

 Pitný režim je celodenně zajištěný školní jídelnou. Mimo výdej jídla budou nápoje 

doplňovány do lahví, které si děti přinesou z domu. Lahev je nutné označit jménem nebo 

číslem.  

 Aktualizovaný ceník stravného najdete na webu školy. 

 Platby stravného – připravujeme přechod na inkasní platby. 

 

Mateřská škola 

viz samostatná příloha 



 

Základní škola 

1. školní týden 

 Středu 2. 9. děti stráví den s třídními učitelkami a asistenty. Bude čas navzájem se více 

poznat, zavzpomínat na zážitky z prázdnin, nastavit pravidla společného soužití, … 

Pokud počasí dovolí, půjdeme na vycházku (děti musí mít vhodné oblečení a obutí). 

Vyučování všech ročníků bude tento den končit po 4. vyučovací hodině. 

 Od čtvrtka již bude vyučování probíhat podle rozvrhu (rozvrh je vlepený na zadní 

straně ŽK). 

15. 9. Výuka dopravní výchovy na Dopravním hřišti v Novém Městě na Moravě; s sebou 

přilbu, svačinu, pití (sbalené v batůžku – volné ruce). Ranní příchod do školy jako obvykle, 

návrat na oběd.  

 

Vyučovací hodiny 

1. 8:00  - 8:45 hod. 

2. 8:55 – 9:40 hod. 

3. 10:00 – 10:45 hod. 

4. 10:55 – 11:40 hod. 

5. 11:50 – 12:35 hod. 

6. polední přestávka 

7. 13:15 – 14:00 hod. 

 

Organizační pokyny 

 Prosíme o dohled nad přípravou školních pomůcek a obalením všech učebnic, sešitů, 

žákovské knížky (do 9. 9.). Seznam školních potřeb je vyvěšen na webu školy v záložce 

„Základní škola“.  

 Po příchodu do školy si děti v šatně odloží obuv a svrchní oděv a po přezutí si dezinfikují 

ruce. Botníky a háčky jsou označeny čísly (seznam jmen dětí a čísel je vyvěšený na 

boku botníků). V šatně se děti ráno i odpoledne zdržují pouze po dobu nezbytně nutnou 

k odložení oděvu a přezutí. 

 V šatně pro Tv (1. NP, místnost před toaletami) si děti odloží do botníků obuv pro výuku 

Tv, vaky s oblečením si uloží do vyhrazených polic. I zde platí stejná čísla jako v šatně 

v přízemí.  



 Výtvarné potřeby si děti ve třídách umístí do žlutých krabic (rovněž označené 

přiděleným číslem).  

 Pracovní sešity a sešity děti obdrží v prvním školním týdnu. Uhradit je potřeba co 

nejdříve, nejpozději však do schůzky rodičů pí uč. Novotné.  

 

1. ročník: zdarma (dar obce + státní rozpočet) 

2. ročník: 630,- Kč 

3. ročník: 700,- Kč 

4. ročník: 800,- Kč 

5. ročník: 850,- Kč 

 V žákovské knížce najdete vlepený list s aktuálními kontakty na školu a přehled 

organizace školního roku. Do konce prvního týdne prosíme o vyplnění úvodní strany 

(údaje o žákovi a zákonných zástupcích) včetně aktuálních telefonních kontaktů 

a e-mailové adresy. Doporučujeme uvést i „záložní“ tel. kontakt např. na prarodiče.  

 Nepřítomnost žáka je třeba omlouvat prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Po 

návratu do školy je nutné absenci doložit písemnou omluvenkou v ŽK podepsanou 

zákonným zástupcem. Při předem známé nepřítomnosti se omluvenka zapisuje do ŽK 

předem a žák ji předkládá třídnímu učiteli. Z hodiny tělesné výchovy vyučující uvolní 

žáka pouze na základě písemné omluvenky uvedené v ŽK. 

 Připomínáme, že žákům není dovoleno nosit do školy cenné věci, škola za případnou 

ztrátu nenese odpovědnost. Pokud zákonný zástupce požaduje, aby mělo dítě u sebe 

mobilní telefon, dítě si jej uloží na bezpečné místo v tašce (ztlumené vyzvánění). Použití 

telefonu je možné pouze v případě nutnosti se svolením vyučujícího (viz Školní řád).  

Školní družina 

 Od 2. 9. bude ŠD v obvyklém provozu: ranní od 6:45 do 7:45 hod., odpolední po 

ukončení vyučování do 15:00 hod. 

 Přihlášku do ŠD obdrží žáci ve škole v den zahájení, prosíme o její vyplnění a odevzdání 

vychovateli ŠD následující den. Bez platné přihlášky dítě nemůže ve ŠD zůstat.  

 Pokud bude docházka dítěte do ŠD záviset na nabídce kroužků, vyplňte prosím prozatím 

dny a čas odchodu tužkou, později můžete změnit. 

 Zájmová činnost bude probíhat od 14. 9., nabídku zašleme v následujících dnech. 

 Činnost odpolední ŠD zahrnuje mj. tvořivé aktivity a pobyt venku. Prosíme o 

vybavení dětí vhodným oblečením a obuví.  

 

Do nového školního roku vám přejeme hodně sil 

a především pevné zdraví. 


