
Informace k zahájení školního roku pro rodiče žáků prvních tříd 

Vážení rodiče,

jsme si vědomi, že uplynul již delší čas od naší poslední emailové komunikace a vzhledem

k tomu, že do zahájení školního roku zbývá už jen pár dní, zasíláme nejdůležitější informace. 

Organizace prvního týdne

První školní den 1. 9. 2020 – sraz v 8.00, vyčkejte prosím se svými dětmi před školou, kde

si vás vyzvedne třídní učitelka. Vzhledem k epidemiologické situaci a dle doporučení MŠMT

ohledně  pohybu  dospělých  osob  v  objektu  školy  vás  žádáme,  aby  vašeho  prvňáčka

doprovázely maximálně 2 dospělé osoby, které budou mít v prostorách školy roušku.

Během první hodiny proběhne slavnostní přivítání prvňáčků na naší škole, po něm, tj. v 8.45,

bude následovat první informační třídní schůzka, na které se dozvíte další potřebné informace.

Tento den stačí, aby děti přišly do školy pouze s aktovkou.

Provoz školní družiny bude od 8.45 do 15. hodiny.

Výdej obědů ve školní jídelně proběhne v čase 11.00 – 13.00.

 

Další dny od 2. 9. do 4. 9. 2020

V těchto dnech již nebude možné se volně se pohybovat v objektu školy. Způsob předávání

věcí třídní učitelce se dozvíte na 1. třídní schůzce.

Školní družina bude v provozu již od 6.30 do 7.40 a pak po skončení výuky do 17. hodiny.

2. 9. 2020 a 3 . 9. 2020 (středa, čtvrtek) – budou vaši prvňáčci ve škole do 9.40.

Výdej obědů po oba dny 11.00 – 13.00. 

4. 9. 2020 (pátek) – výuka bude probíhat do 10.45.

Výdej obědů od 11.00 do 14.00.

V následujících týdnech měsíce září bude probíhat výuka dle rozvrhu každý den do 11.40.

Bližší informace k bezpečnostním a hygienickým opatřením budou uveřejněny na webových

stránkách školy, tj. www.zsarmenska.cz 

http://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 ke komunikaci  s učiteli

jejich pracovní email, který naleznete na webu školy, odkaz zde

https://www.zsarmenska.cz/?page_id=7903

Přihlašovací údaje do informačního systému obdržíte během 1. 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  

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte na nás obrátit. 

Děkujeme za spolupráci a už se na vás těšíme.

S pozdravem 

Mgr. Alena Procházková

zástupce ředitele školy pro 1. stupeň 
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