Školní zpravodaj
Informace pro žáky, rodiče a přátele školy 1 / 2020-21
Vážení rodiče,
nový školní rok je za dveřmi a zdá se, že bude opět výjimečný. Dle nařízení vlády a MŠMT vás
chceme informovat o pravidlech pro školní docházku v počátku tohoto školního roku. A to
především proto, že naše škola se nachází v budově Střediska Diakonie, kde se současně provozují
sociální služby.
Proto vás prosíme, abyste první zářijový týden nevstupovali do budovy, pokud to není nezbytně
nutné. Vaše děti, naše milé žáky, si opět osobně převezmeme před vestibulem nebo za špatného
počasí ve vestibulu budovy. V budově je vždy nutné mít roušku. Pro žáky školy platí, že roušku
v prostorách školy nosit nemusí.
Děti přípravného stupně a nově otevřené mateřské školy budou do budovy vstupovat z boční strany
budovy, suterénem – a to dočasně, pro co nejmenší pohyb lidí v budově, právě v začátku nového
pracovního období. Nemusíte se obávat, budeme na vás čekat u hlavního vchodu do budovy a dále
vás doprovodíme.

Stravování: v úterý 1. září 2020 nebudou pro žáky školy objednány obědy, ale mohou si přinést
vlastní, který jim ve škole ohřejeme. Prosíme, oběd připravte dětem ve vlastní nádobě, kterou lze
vložit do mikrovlnné trouby. Objednávky na další dny učiníte prostřednictvím svých třídních
učitelek.

Rodiče dětí mateřské školy: prosíme, aby dětem první týden připravovali jak svačinku, tak

oběd. Chceme poznat vaše stravovací návyky a děti postupně zvykat nejen na jiné prostředí, ale
také na společné stravování.
Pokud žáci zůstanou první den i ve školní družině, prosíme, oběd jim připravte s sebou. Obědy
budou zajištěny od středy 2. září, objednávku, prosím, učiňte prostřednictvím svých učitelů. Svačiny
žákům školy budeme připravovat ve stejném režimu opět od středy 2. září.

Provoz kanceláře: prosíme, s ohledem na přísnější epidemiologická pravidla, nevstupujte do

kanceláře, ale schůzku si domluvte buď telefonicky na čísle 735 722 650, nebo prostřednictvím paní
učitelky. Na doporučení MŠMT vás prosíme, platby školného provádějte elektronicky na účet školy:
číslo: 44487 3339 / 0800 s variabilním symbolem daného žáka, které je uvedeno na
vyúčtování, případně zavolejte paní Gladkové.

Platby školného: vzhledem k novelizaci Školského zákona a tím povinnosti vést distanční výuku i
v době zhoršení epidemiologické situace bude školné účtováno i těm žákům, kteří se budou ze
zdravotních důvodů vzdělávat doma – na dálku. Předpis školného zůstává pro tento školní rok
v základní škole speciální stejný.

Vážení rodiče, předem vám děkujeme za spolupráci a věříme, že spolu s vámi zvládneme začátek
školního roku dobře. Moc se na vás a na vaše děti těšíme  !
Za kolektiv pedagogů
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