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Zahájení školního roku 1.9.2021
Ředitelka školy v Července oznamuje, že ve středu 1. září 2021 v 8.00 hodin bude zahájen
nový školní rok 2021/2022. Do školní budovy vstupují pouze žáci školy.
Všichni žáci 2. -5. ročníku budou tento den přicházet hlavním vchodem do školy
v době od 7.45 hod. Ihned po příchodu do budovy školy se přezují a přejdou do své třídy.
Každý ročník má svoji samostatnou učebnu.
Výuka 2.-5. ročníku bude tento den ukončena v 11.00 hod.

Slavnostní přivítání prvňáčků proběhne v 8.00 hodin na školním dvoře.
Žáci 1. ročníku se svými zákonnými zástupci budou vstupovat do tohoto prostoru boční
branou z ulice Komenského.
Všem žákům budou tento den předány učebnice a učební pomůcky i poskytnuty informace
k organizaci nového školního roku.

Podrobnější informace jsou k dispozici na internetových stránkách školy nebo vstupních
dveřích do budovy školy.
Bližší podrobnější informace pro jednotlivé ročníky od třídních učitelů jsou zveřejňovány
na internetových stránkách – pod označením: Domácí úkoly.

V plném provozu bude tento den ŠD. Žáci, kteří tento den budou pobývat ve školní
družině, předají vychovatelce ŠD písemné sdělení zákonného zástupce, v kolik hodin bude
jejich dítě z družiny odcházet a také, zda bude jejich dítě odcházet samo nebo si ho zákonní
zástupci ze školní družiny vyzvednou.

Dne 1. září bude zahájen rovněž provoz v MŠ. Rozdělení dětí do jednotlivých tříd bude
k dispozici na vstupních dveřích do MŠ.
Na internetových stránkách i vstupních dveřích do budov škol budou zveřejněny další
podrobnější informace. Základní organizace provozu zůstává v MŠ nezměněna a vstup
do budovy pro zákonné zástupce je i nadále pouze s nasazenou předepsanou ochranou
dýchacích cest (respirátor).

Dále upozorňujeme, že strava pro děti ZŠ i MŠ je dovážena z Litovle. Je nutno zajistit
předem její zaplacení ve Školní jídelně v Litovli v ulici Studentů 91 (u gymnázia).

Mgr. Vlasta Potužáková, řed. školy

