
 

 

 Chování žáků mimo areál školy (zastávky, prostranství před budovou) – 

nezodpovídá škola nýbrž rodiče. 

 Školní jídelna – z epidemiologického důvodu na doporučení KHS se vaří 

na základních školách pouze jedno jídlo a výdej je pouze první den 

nemoci do jednorázových obalů (hrazené školou) od 14:00-14:30 po 

ukončení výdeje ve škole. 

 Školy v přírodě, lyžařské kurzy a osobnostní kurzy se budou konat dle 

situace a semaforu – nutno dopředu probrat případné zálohy a rušení 

pobytů (storno) s rodiči!!!! 

 Školní akce např. dílničky, ples, den otevřených dveří se taktéž budou 

řídit dle situace. 

 Sběr papíru se uskuteční dne 8.10. čtvrtek 14:00-17:00 a 9.10.2020 pátek 

7:00-8:00 hod. u zadního vjezdu k jídelně.  Sběr bude vybírán jako v 

minulém období svázán a zvážen.  Zapíší žáci naší školy. Sbíráme pouze 

staré noviny a časopisy!!! (kartony nevozte – nevykupují se, vrátíme 

zpátky)!!! Papír převažte páskou či provázkem, nevkládejte do 

kartonových krabic!!! 

 Klasifikace – přes aplikaci Bakaláři – sledujte informace o známkách, 

dodatečné informace najdete v papírové příloze k ŽK, kterou každý žák 

obdržel. Při ztrátě hesla se informujte u svého třídního učitele (poplatek za 

administrativu 100,- Kč). 

 Nabídka kroužků na webu školy v aktualitách a u třídních učitelů – pro 

naše žáky budou probíhat. 

 Návštěvy dohodnuté s vyučujícími nebo s vedením školy či děti 

přicházející např. od lékaře po uzavření hlavního vchodu (u šaten) 

vstupují do budovy školy vchodem u jídelny (hala) v nové přístavbě. Zde 

je již v provozu vrátník, kde si zazvoníte na sekretariát a vysvětlíte důvod 

Vaší návštěvy. Pro návštěvy bude z hygienických důvodů vyhrazen 

prostor v hale (zóna), kde si vyřídíte vše potřebné s vyučujícími, se 

kterými máte dohodnutou schůzku. Vyučující se za Vámi dostaví. 

Výjimku mají osoby, které mají sjednanou schůzku s vedením školy. U 

každého vchodu je umístěna bezdotyková dezinfekce. Do budovy 

vstupujte pouze s rouškou.  

 I v tomto školním roce probíhají projekty „ovoce a mléko do škol.“ 

 Informace k přijímacím zkouškám najdete na webových stránkách školy, 

Škola – Poradenství – Volba povolání. 


