Vážení rodiče, milí žáci,
městys Nedvědice získal 90% dotaci na nutnou rekonstrukci sociálního zařízení ve třech
patrech budovy C.
Stavební práce byly zahájeny v průběhu srpna. Pokud by se s rekonstrukcí nezačalo, městys
by o dotaci přišel. Po dohodě se stavební firmou a panem starostou jsem vyhlásila ředitelské
volno na 4 dny, proto výuka začíná v pondělí 7. září. Toto rozhodnutí nebylo lehké, ale
musela jsem přihlédnout k bezpečnosti související se stavebními pracemi.
Budova C je v současné době uzavřena a platí zákaz vstupu na školní dvůr. Předpokládaný
termín dokončení rekonstrukce je konec listopadu. Z bezpečnostních důvodů budou žáci
prvního stupně po tuto dobu chodit do školy budovou A (vstup u školní jídelny). V této
budově bude také umístěna školní družina. Žáci druhého stupně budou vstupovat do školy
budovou B - vchodem od hřiště. U obou vchodů jsou umístěny zvonky.
Dvě třídy z budovy C musely být přesunuty na budovu B (9. třída do kreslírny, 7. třída do
volné třídy).
Organizace školního roku, výuky, užívání učeben, přesuny žáků a další budou přizpůsobeny
doporučením MŠMT: Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/21 vzhledem
ke Covid 19 - dále jen manuál. Zde jsou nastíněny podmínky, doporučení a informace
k provozu škol a školských zařízení v tomto školním roce. Tento manuál je k dispozici na
stránkách naší školy.
Od září začneme využívat pro komunikaci s Vámi nový informační systém edookit a také
elektronickou žákovskou knížku. Bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách
školy a zaslány emailem.







Školní rok bude zahájen v pondělí 7. 9. 2020.
Žáci 2. až 9. třídy přijdou na první vyučovací hodinu do svých tříd.
Prvňáčci a jejich rodiče budou mít od 8.00 hod. slavnostní přivítání v 1. třídě. Bližší
informace najdete opět na stránkách školy.
Výuka bude od 9. 9. 2020 probíhat podle rozvrhu, který obdržíte k 1. září.
Školní družina bude v provozu bez omezení. Rozdělení přihlášených dětí do oddělení
bude provedeno nejpozději v prvním zářijovém týdnu. Budete informováni třídními
učiteli.
Školní jídelna bude vařit pro přihlášené děti a budou zabezpečeny všechny hygienické
a organizační podmínky dle manuálu.

Pohyb rodičů a dalších osob bude omezen. Pravidla budou zveřejněna na webu školy.
Vaši třídní učitelé Vás budou o všem průběžně informovat tak, abychom bezproblémově
zahájili nový školní rok. V jeho úvodu se budou učitelé věnovat především opakování
a procvičování učiva (s důrazem na matematiku, český jazyk a cizí jazyky), než přistoupí
k nové látce.
Škola zároveň přijala opatření pro další zlepšení práce, aby v případě distanční výuky (výuka
z domova) byli všichni učitelé připraveni co nejlépe na online výuku. V nezbytných případech
by škola žákům zapůjčila výpočetní techniku.
Děkuji za pochopení.
V případě jakékoliv nejasnosti mě kontaktujte.
S pozdravem
Mgr. Eva Šimečková
ředitelka školy
mobil:777679354

