Vážení rodiče,
dovoluji si Vám poslat důležité informace k novému školnímu roku. Rovněž na druhé straně tohoto
formuláře najdete vše k organizaci posledního dne školy 18/19 a začátku nového šk. roku 19/20.
1) Informace o termínu pobytu na horách (pro žáky 3. – 5. třídy ….. v případě volného místa i
pro zdatné druháky), abyste si případně mohli naplánovat své aktivity.
Termín pobytu je 13.1. 2020 – 18.1. 2020 (pondělí až sobota), místo Nové Hutě a přibližná
cena 4000,- Kč. Přihlášky děti dostanou až na začátku školního roku! Jde o pobyt na horách
s lyžováním, tedy ne o výuku lyžování!
2) Informace pro rodiče žáků, kteří využívají pedagogickou intervenci doporučenou školským
poradenským zařízením (poradnou).
Ve školním roce 2019/2020 bude jednohodinová ped. intervence poskytována v úterý od
7,05 h. Je to nutná organizační úprava, vzhledem k personálním možnostem školy a rovněž
vzhledem k vysoké únavě žáků po vyučování. Naopak ráno je i většina dětí ve školní družině,
jsou čilejší, takže věřím, že to nebude žádný problém.
3) Odpolední výuka 5. třídy bude tradičně ve čtvrtek.
4) Od nového školního roku 2019/2020 bude navýšena cena stravného (u MŠ již od července
2019). Zvýšení kopíruje zvýšení cen surovin.
MŠ 3-6 let: 37,-Kč; MŠ 7-10 let: 39,-Kč; ZŠ 7-10 let: 25,- Kč; ZŠ 11-14 let: 26,-Kč
5) Rád bych Vás také informoval o termínech udělení ředitelského volna v novém školním
roce (abyste si mohli plánovat třeba dovolené) a požádal Vás o vyjádření Vašeho názoru
v návratce.
a) Rozhodně využiji možnost udělit ředitelské volno v závěru školního roku 2019/2020.
Školní rok by totiž měl skončit až v úterý 30.6. 2020. Tady jsem po dohodě se
zřizovatelem rozhodl, že v pondělí 29.6. a v úterý 30.6. bude ředitelské volno, žáci tak
dostanou vysvědčení už v pátek 26.6. 2020.
b) V návratce bych Vás ale chtěl požádat o vyjádření, zda byste stáli o ředitelské volno i
v říjnu 2019.
Tam to vychází tak, že v pondělí 28.10. je státní svátek, pak jsou dva dny podzimních prázdnin
(29.10. a 30.10.) a žáci by šli do školy jen ve čtvrtek a v pátek (31.10. a 1.11.). Takže někteří
z Vás by možná ocenili možnost si vzít dovolenou a někam jet. Je to od soboty do neděle
devět dnů.
Ale na druhou stranu mi je jasné, že ne všichni to máte s možností hlídání dětí snadné, tak se
ohledně těchto dnů Vás chci zeptat. Ředitelské volno 31.10. a 1.11. bych pak dal pouze
v případě, že by to vyhovovalo alespoň 75% z Vás (nutné odevzdat návratku)!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Návratka (prosím obratem)!
Příjmení a jméno žáka:……………………………………………..budoucí třída: …………………………….
Ředitelské volno ve dnech 31.10. a 1.11. 2019 - zakroužkujte:
ANO
NE
Podpis zák. zástupce: ………………………………………….

Organizace posledního dne školního roku 2018/2019
a prvního dne školního roku 2019/2020
+ provoz MŠ o prázdninách
Poslední den školy: pátek 28.6. 2019
8,00 – 8,45 Ve třídách – hodnocení a vydání vysvědčení
8,45 – 8,55 Řazení tříd před školou
9,00 – 9,30 Slavnostní ceremoniál zakončení školního roku (projevy p. starosty a p.
ředitele, pasování budoucích páťáků a loučení se současnými páťáky)
Cca v 10,00 Oběd
Školní družina bude otevřena do 14,00 h.
Žádáme rodiče, aby dětem na poslední den školy napsali lísteček s pokyny pro třídní
učitelku či vychovatelku, kdy a jak mohou odcházet domů.

První den školy: pondělí 2.9. 2019
Ranní družina bude v provozu od 7,30
8,00 – 8,20 Slavnostní zahájení nového školního roku (projevy, zpěv, ceremoniál uvedení
prvňáčků do školy)
8,20 – 8,45 Ve třídách
Cca v 10,00 Oběd
Odpolední družina do 16,00

Provoz MŠ v červenci: 1.7. – 4.7. a 8.7. – 12.7. 2019
MŠ uzavřena v období: od 15.7. do 23.8. 2019
Provoz MŠ v srpnu: od 26.8. 2019

