PRVNÍ ŠKOLNÍ TÝDEN
Jak bude vypadat 1. 9. 2021
Sraz 1.ABC ve středu 1. 9. 2021 v 8,25 - děti se shromáždí před kostelem na protějším
chodníku u svých třídních paní učitelek.
o Odtud budou prvňáci v cca 8,30 – 8,40 uvedeni žáky osmého a devátého ročníku
k hlavnímu vchodu do budovy školy, kde bude každý prvňák stužkován na školáka, dále
pak budou děti pokračovat do budovy školy. (Pokud budou platit přísnější Covid opatření, bude
vítání probíhat bez žáků druhého stupně a po jednotlivých třídách – případně bude upřesněno na konci srpna.)

o Po shromáždění celé třídy v budově školy si paní učitelka třídní odvede děti k sobě do
třídy, po celou dobu mají samozřejmě rodiče a doprovod možnost vše sledovat a
zaznamenávat.
o Ve třídě proběhne první přivítání žáčků paní učitelkou, i zde bude mít doprovod
možnost si vše vyfotografovat a zaznamenat. Po chvíli budou všichni dospělí vyzváni
paní učitelkou, aby opustili třídu a nechali děti pár minut s paní učitelkou o samotě,
v této době budou mít rodiče a doprovod možnost si s vychovatelkami ŠD prohlédnout
budovu školy a prostory školní družiny, případně se ještě zaregistrovat ke školnímu
stravování.
o Hned ve středu 1. 9. v cca 9,30 budou probíhat první oficiální třídní schůzky rodičů žáků
prvního ročníku - organizační záležitosti k průběhu školního roku, harmonogram
prázdnin, rozvrh, přidělení šatních skříněk apod. Rodiče v této době budou v kmenových
učebnách svých dětí, děti si převezmou paní vychovatelky ze školní družiny. Schůzka
potrvá přibližně jednu hodinu.
o První školní den bude končit po TS v cca 10,15 hodin, kdy si rodiče své děti opět
vyzvednou ze školní družiny. Děti, které jsou zaregistrované do školní družiny, mohou
zůstat v družině se svými vychovatelkami.
o Další výuka bude probíhat takto: čtvrtek a pátek do 11,15 – navazuje družina, od
pondělí 6. 9. začne výuka dle platného rozvrhu.
o Školní družina a jídelna bude v provozu od 1. 9. 2021.

