Informace k zahájení školního roku pro rodiče
Vážení rodiče, milí žáci,
zasíláme nejdůležitější informace k zahájení nového školního roku.
Organizace prvního týdne
První školní den 1. 9. 2020 – otevření budovy v 7.40 h, zahájení školního roku ve třídách
v 8.00 (přivítání, předání rozvrhů žákům a sdělení dalších organizačních informací).
1. stupeň – ukončení v cca 8.45 h, poté přesun do školní družiny (provoz 8.45 h – 15.00 h –
tento den není ranní družina)
2. stupeň – ukončení v cca 8.45 h
Výdej obědů ve školní jídelně proběhne v čase 11.00 – 13.00.
Další dny od 2. 9. do 4. 9. 2020
Školní družina bude v provozu od 6.30 do 7.40 a pak po skončení výuky do 17. hodiny.
Přítomnost ve škole: 2. 9. – 3. 9. – 1. stupeň (2. – 3. ročník – do 11.20 h, 4. – 5. ročník – do
11.40 h), 2. stupeň (do 11.40 h)
Výdej obědů od 2. 9. – 3. 9. v době 11.00 – 13.00.
Výdej obědů od 4. 9. v době 11.00 do 14.00.
2. 9. třídnické hodiny (seznámení s upraveným školním řádem, poučení BOZ, nácvik úniku)
3. 9. třídnické hodiny (výběr a rozdávání učebnic)
4. 9. výuka dle rozvrhu
Upozornění: vzhledem k epidemiologické situaci nebude dovoleno, aby se zákonní zástupci
pohybovali po škole, proto je nutné, aby se vždy hlásili na sekretariátu školy (s ochranou
obličeje – rouška apod.)
Způsob předávání věci třídním učitelům bude probíhat dle domluvy.
Rovněž vás žádáme, abyste v případě jakýchkoliv respiračních potíží neposílali děti do školy
(rýma, nachlazení, kašel apod.), v případě, že se jedná o jiný zdravotní problém (alergie,
astma atd.) předejte o tomto třídním učitelům potvrzení od dětského lékaře.
Bližší informace k bezpečnostním a hygienickým opatřením dle MŠMT jsou zveřejněny na
webových stránkách školy, tj. www.zsarmenska.cz

Komunikace se školou
Naše škola přechází od září na nový informační systém, a to Škola Online. Vzhledem k tomu,
že ještě nemáte přihlašovací údaje do systému, používejte prosím nyní ke komunikaci s učiteli
jejich pracovní email, který naleznete na webu školy, odkaz zde
https://www.zsarmenska.cz/?page_id=7903
Abychom mohli všem přihlašovací údaje vygenerovat, žádáme ty z vás, kteří ještě tak
neučinili, o vyplnění kontaktního formuláře (chybí ještě cca třetina kontaktů)
https://www.zsarmenska.cz/?page_id=9363
Přihlašovací údaje do nového informačního systému obdržíte během 2. týdne na svůj email.
Odkaz: https://www.skolaonline.cz/ - vpravo modrý rámeček – vstup, po kliknutí opět vpravo
zadáte přidělené uživatelské jméno a heslo
Odkaz na uživatelskou příručku k systému zde
https://www.skolaonline.cz/O%C5%A0koleOnLine/U%C5%BEivatelsk%C3%A9p
%C5%99%C3%ADru%C4%8Dky.aspx
Toto je poslední zpráva, kterou posíláme přes AES, důležité informace budou vždy
zveřejňovány na webových stránkách školy.
V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte na nás obrátit.
Děkujeme za spolupráci a už se na vaše děti těšíme.
S pozdravem
Mgr. Petr Holánek, ředitel ZŠ

