
 

Zahájení školního roku 2020/2021 
 

Vážení rodiče, milí žáci! 

 

Slavnostní zahájení nového školního roku pro prvňáčky, všechny žáky školy a rodiče proběhne v úterý 1. 9. 

2020 od 8:00 do 9:00 v učebně 1. a 2. třídy, po té se žáci s třídními učiteli rozejdou do svých kmenových tříd. 

V tento den končí výuka pro všechny žáky v 9:30. Všichni žáci odcházejí domů. 

 

Vyučování od středy 2. 9. až do pátku 4. 9.  2020 bude pro žáky 1. a 2. ročníku ukončeno v 10:45, pro žáky 3., 

4., 5. ročníku v 11:40. Po ukončení výuky žáci odcházejí na oběd do školní jídelny a po obědě následuje 

zájmové vzdělávání ve školní družině, a to do 16:00. Žáci, kteří nejsou řádně přihlášení do ŠD, odchází domů. 

Přihlášku do ŠD obdržíte první školní den tj. 1. 9. 2020 u p. vychovatelky, k docházce do ŠD budou 

upřednostněni žáci 1. – 3. ročníku a dojíždějící žáci. Ranní ŠD bude fungovat již od středy 2. 9. 2020, od 7:00. 

Od 7. 9. 2020 bude vzdělávání dle platného rozvrhu.  

 

Nepovinný předmět Náboženství a kroužky budou probíhat v tomto školním roce podle rozvrhu, o kterém 

budete včas informováni. 

 

Školní jídelna 
Nezapomeňte přihlásit své dítě/děti ke stravování ve školní jídelně. Přihlášku ke stravování obdržíte první 

školní den (1. 9. 2020). 

 

Na webových stránkách naší školy, v sekci školní jídelna, mají rodiče k dispozici Přihlášku k obědu, nebo si ji 

žáci mohou vyzvednout 1. 9. u svého třídního učitele. 

 

Aby mohl být dítěti ve středu 2. 9. vydán oběd, je nutné přihlášku doručit do kuchyně  

do úterý 1. září do 13:00. Přihlášky odevzdané po tomto termínu budou automaticky zařazeny na oběd ve 

čtvrtek 3. 9. 2020. 

 

U dětí, které mají bezlepkovou dietu a dietu na bílkovinu kravského mléko, prosíme rodiče, aby informaci 

napsali do přihlášky s aktuálním potvrzením od lékaře. 

 

Ostatní informace naleznete na stránkách školy. 

 

Důležité informace k hygienickým opatřením v ZŠ 
Není povinné: 

- nosit roušku v prostorách budovy ZŠ a ŠJ 

- potvrzení o bezinfekčnosti 

 

Důsledně budeme v rámci prevence dodržovat: 

- měření tělesné teploty žáků každé ráno při vstupu do budovy školy 

- nevpuštění žáka do budovy ZŠ v případě, že mu bude naměřena tělesná teplota vyšší než 37,0 st. C 

nebo bude-li vykazovat příznaky infekčního onemocnění 



- izolovaní žáka v izolační místnosti (šatna u tělocvičny), dokud si jej nevyzvedne zákonný zástupce, který 

bude samozřejmě neprodleně informován zaměstnancem školy 

- hygienická pravidla – dezinfekce rukou, častá dezinfekce povrchů v učebnách a na chodbách, větrání 

učeben a chodeb 

- hlídání barev na epidemiologickém semaforu 

- postupy a pokyny v aktuálně platném manuálu pro školy a školská zařízení ve školním roce 2020/2021 

v souvislosti s Covidem 19 

- nevstupování osob do budovy školy s výjimkou Slavnostního zahájení nového školního roku, třídních 

schůzek a předem domluvených konzultací 

 

 

Důležité informace pro rodiče dětí MŠ 
- provoz v MŠ bude zahájen v úterý 1. 9. 2020 od 6:15 do 16:00  

- děti se budou scházet v jednotlivých třídách dle seznamu, který bude vyvěšen na dveřích šatny 

- v šatně se rodiče dětí pohybují v rouškách 

- dětem nechejte na značce podepsanou roušku – v případě izolace je nutnost tuto roušku mít 

- v šatně prosím zvoňte a vyčkejte příchodu pedagogického pracovníka, který si převezme dítě od pověřené 

osoby 

- před ranním převzetím dítěte od pověřené osoby se budou měřit teploty  

- stravování je zajištěno klasickým způsobem (ranní svačina, oběd, odpolední svačina) 

- prosíme o případné včasné odhlášení dětí z obědu do 7:00 (nemoc, dovolená atd.) 

- rodičům nově přijatých dětí doporučujeme a žádáme, aby první 3. týdny si děti v rámci adaptace na nové 

prostředí vyzvedávali po obědě ve 12:00. Děti se tak lépe přizpůsobují novému režimu a podmínkám 

v předškolním vzdělávání  

 
 

 

 

 

 

V Těškovicích, 25. 8. 2020       Mgr. Soňa Jarošová, ředitelka 


