
Vážení rodiče,

začátek školního roku 2020 / 2021 bude v naší škole poněkud netradiční a bude poznamenán 
rozsáhlými stavebními úpravami v budově ZŠ i MŠ, které jste jistě v průběhu prázdnin 
zaregistrovali. 
Termíny pro realizaci obou akcí byly opravdu šibeniční, od schválení a přidělení finančních 
prostředků ze strany Ministerstva financí přes vypsání veřejné soutěže až po konečný výběr 
stavební firmy a vlastní realizaci úprav. 

Ale k věci, jak to tedy bude probíhat:

Žáci základní školy slavnostně zahájí školní rok až v pondělí 7. září 2020 v 8:00 hod. v budově ZŠ. 
Do té doby mají ředitelské volno.

Mateřská škola zahájí svůj provoz v obou třídách tradičně v úterý 1. září 2020 v 6:45 hod. s tím, že 
zatím bude do doby, než budou dokončeny stavební úpravy v MŠ u hřiště, zachováno loňské 
uspořádání (Sovičky v budově ZŠ, Berušky v budově MŠ u hřiště).

Školní jídelna zahájí provoz rovněž v úterý 1. září 2020.

Samozřejmě jsme si vědomi, že toto nouzové řešení by mohlo některým rodičům žáků ZŠ způsobit 
problémy s hlídáním školou povinného dítěte. Proto vám ve dnech 1. - 4. září 2020 (út – pá) 
nabízíme improvizovanou „družinu“ pro žáky 1. - 3. ročníku, která bude fungovat v budově ObÚ 
od 7:30 do 15:30 hod. pod střídavým dozorem paní vychovatelky ŠD a ostatních pedagogů.
Žádám vás, abyste pečlivě zvážili, jestli této možnosti budete nezbytně nutně potřebovat využít, 
kapacita je omezená (matky na MD, ti, kdo mají doma např. babičku apod., ti, kteří mají jinou 
možnost hlídání atd.).
Pokud nemáte jinou možnost a chcete využít naší nabídky, dejte mi vědět na školní mail 
zskriz@seznam.cz nejpozději do pátku 28.8.2020. Na pozdější oznámení nebude brán zřetel. Obědy
budou samozřejmě zajištěny, školní kuchyně bude v provozu. 

Od pondělí 7. září 2020 už bude školní družina v normálním provozu v budově ZŠ, žácí obdrží 
standardní přihlášky a budete mít možnost je k docházce přihlásit běžným způsobem.

Tato opatření nás netěší, ale bohužel jsou nezbytná. Pevně věřím, že tyto komplikace společně 
zvládneme a že budeme i nadále úspěšně a v klidu spolupracovat.

Mgr. Miroslav Merta
ředitel školy
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