
 
 

INFORMACE K ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2020-2021 

(dle dokumentu Provoz škol a školních zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COCID-19, 

Praha, 17. 8. 2020, a Souboru pedagogicko-organizačních informací na školní rok 2020/2021, 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/soubor-pedagogicko-organizacnich-informaci-na-skolni-

rok-4) 

Vážení rodiče, loňský rok byl mimořádně náročný pro nás všechny, letošní rok chceme zvládnout pokud 

možno bez zbytečného stresu tak, aby žáci uspěli ve vzdělávání co nejlépe. Proto vás žádáme vás o 

intenzivní spolupráci. 

Vyučování bude probíhat dle rozvrhu hodin tak, jak jste byli dosud zvyklí, zájmová činnost ve školní 

družině i školní stravování bude zajištěno v plném rozsahu za dodržení přísných hygienických opatření.  

Plánované akce – adaptační kurz a ekokurz – zatím předpokládáme jejich realizaci. 

Pokud dojde k nějakým změnám, budete neprodleně informováni. Sledujte informace, které vám 

budeme posílat prostřednictvím systému Bakaláři. Co nejdříve si ověřte, že máte správné přístupové 

heslo. Třídní učitelé si s vámi individuálně dohodnou systém komunikace tak, aby vaše děti získaly 

maximální podporu při vzdělávání. Sledujte také web školy. 

Sledujte zdravotní stav svých dětí a v případě zdravotních obtíží je do školy neposílejte. Upozorňujeme, 

že dítě s teplotou nad 37 °C nebude do školy vpuštěno a budete vyzvání k jeho vyzvednutí.  

Co se týká obsahu vzdělávání, učivo z hlavních předmětů (ČJ, M, AJ), které nebylo možné v loňském 

roce zvládnout, budou učitelé opakovat a probírat v letošním roce, takže nemusíte mít obavu, že by vaše 

děti později neuspěly u přijímacích zkoušek. Učivo z dalších naukových předmětů bude zredukováno. 

Učivo předmětů výchovného charakteru, jako např. HV, TV, nebude přesouváno do letošního roku.  

Od září budou nastaveny systémy, které nám umožní v případě nutnosti přejít bez problémů na distanční 

vzdělávání. Na rozdíl od loňského roku budou mít letos žáci povinnost vzdělávat se nejen prezenčně, ale 

i distančně. 

DŮLEŽITÉ!  

Prvňáčky i s jejich rodiči zveme srdečně 1. září na 8 hodin do školy. Rodiče prosíme, aby si 

z preventivních důvodů nasadili před vstupem do školy roušky. 

Všechny rodiče zveme na třídní schůzky ve čtvrtek 10. září v 16.30. Dozvíte se důležité informace 

ohledně distančního vzdělávání. V tento den také proběhnout volby do školské rady. 

 

25. 8. 2020         Mgr. Renáta Fialová, ředitelka školy   
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