
Vážení rodiče,

mám pro vás několik připomenutí a důležitých organizačních záležitostí, týkajících se zahájení 
školního roku.

Připomínám, že do zítřka (tj. do pátku 4.9.2020) musíte přihlásit žáka ZŠ ke stravování, jinak v 
pondělí 7.9. nebude mít oběd! Neplatí pro děti z MŠ! 

Dále připomínám a upozorňuji (a už to bylo publikováno), že žáci ZŠ v pondělí nejdou domů hned 
po slavnostním zahájení, jak se někteří mylně domnívají. Zůstávají ve škole až do 11:20, kdy 
půjdou na oběd a pak teprve domů. V provozu bude již i školní družina, takže zájemci můžou 
setrvat až do 15:30. 

Několik organizačních poznámek k provozu družiny – zápisní lístky společně se základními 
informacemi budeme rodičům prvňáků rozdávat po slavnostním zahájení v pondělí, žákům 2. a 3. 
ročníku je předáme rovněž v pondělí. Pokud by se kapacita družiny nenaplnila, nabídneme volná 
místa i žákům 4. ročníku. 
Důležité – pokud chcete, aby váš druhák nebo třeťák šel do družiny už v pondělí 7.9., napište mu to 
na lístek, který předá paní vychovatelce. Rodičů prvňáků se zeptáme osobně. Všem zájemcům o 
docházku dítěte do školní družiny doporučuji důkladně pročíst Vnitřní řád ŠD, který najdete pod 
tímto odkazem: 
http://zskrizanovice.cz/wp-content/uploads/2019/10/Vnit%C5%99n%C3%AD-
%C5%99%C3%A1d-%C5%A1koln%C3%AD-dru%C5%BEiny.pdf

Ještě pár poznámek k zahájení školního roku – chápeme, že první školní den je významnou událostí
nejen v životě dítěte, ale i celé rodiny. Účast na slavnostním zahájení vám jako rodičům 
samozřejmě umožnit chceme (na rozdíl od mnoha jiných škol v ČR), ale vzhledem ke složité 
situaci, ve které se momentálně nacházíme a vzhledem k opatřením ministerstev školství a 
zdravotnictví bych vás chtěl požádat, aby (pokud to bude jen trochu možné) každého prvňáka 
doprovázel jen jeden z rodičů. Uvědomte si, že kapacita zasedací místnosti ObÚ je omezená a 
představte si tam 43 dětí a minimálně 30 dospělých...už jen z toho důvodu si jako doprovod, 
prosím, nasaďte roušky. Po dětech je vyžadovat nebudeme. 

A poslední poznámka, která má tak trochu souvislost s předchozími řádky – blíží se podzim, který 
je tradičně spojený s vlnou chřipek a nejrůznějších respiračních onemocnění, což může být v 
kombinaci s covidem velmi nebezpečná záležitost. 
Proto vás žádám, abyste nám nemocné děti do školy ani školky neposílali. Při jakémkoliv projevu 
nějakého onemocnění (kýchání, kašel, zvýšená teplota apod.) vás budeme okamžitě telefonicky 
kontaktovat, dítě bude ihned odesláno domů a budeme vyžadovat potvrzení lékaře, že tyto projevy 
nejsou infekčního původu. Pokud má dítě nějakou alergii a tyto projevy jsou jejím důsledkem, 
potvrzení nám přineste co nejdřív, abychom předešli zbytečným nesrovnalostem a emocím.
Zjednodušeně řečeno – musíme si všichni uvědomit, že nemocné dítě do kolektivu nepatří a brát na 
sebe vzájemně ohled.

Pevně věřím, že přes veškeré potíže, které začátek tohoto školního roku provázejí, budeme úspěšně 
a v klidu spolupracovat a že vaše děti budou do naší školy chodit rády.

Mgr. Miroslav Merta, ředitel školy
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