
Vážení rodiče, 

posíláme informace k nástupu dětí 4.1.2021 do školy. 

Od 4. ledna 2021 chodí do školy žáci 1. a 2. ročníku a třeťáci montessori tříd. 

Vstup do školy bude otevřen pro děti 1. stupně od 7 do 7:45 hodin. V šatnách nadále bude dozor, který 

bude dohlížet na plynulý přechod dětí do tříd a na to, aby se děti v šatnách neshlukovaly. Žádáme o 

dodržení příchodu do 7:45. 

 

ŠD nadále ráno nebude. 

 

Výuka pojede dle rozvrhu, který jsme nastavili již v prosinci. Děti dále budou mít po celou dobu 

nasazenou roušku. Po zkušenostech žádáme raději o přibalení více náhradních roušek. Pokud je venku 

vlhko, tak je děti mají častokrát mokré. Pokud žák zapomene roušku nebo si ji během dne zničí a nemá 

náhradní, vyzvedne si roušku na vrátnici. Roušky se budou platit vždy po určitém období třídním učitelům. 

Cena roušky je 5Kč. 

 

Během hodin a o přestávkách probíhá ve třídách intenzivní větrání. Dejte proto, prosím dětem nějakou 

vrstvu navíc. 

Nadále platí, že rodiče mají do školy vstup zakázán. 

Ve školní jídelně se opět vaří dva druhy jídla. Obědy je možné dětem přihlásit na webové aplikaci 

www.strava.cz (do neděle 3.1.2021 do 18 hodin). Pokud Vám nejde strava objednat, musíte jídlo objednat 

emailem u vedoucí školní jídelny paravanova@zszaaleji.cz, nejlépe do pátku 1.1.2021.  

Připomínáme, že pokud platíte stravu hotově, pak je potřeba stravu zaplatit v pondělí 4.1.2021 v kanceláři 

vedoucí školní jídelny (peníze pošlete po dětech).  

Došlo ke změně v umístění školních družin. Družiny pro třídu 2. A a 2. B jsou umístěny do tříd, ostatní třídy 

mají družinu v pavilonu družin. Nadále budou v družině spojeny třídy M2 a M3 (což hygienická opatření 

v případě organizační nutnosti dovolují). Z důvodu organizace předávání dětí potřebujeme znát časy 

odchodu dětí ze ŠD. Prosíme o sdělení času buď v pondělí 4.1.2021 v deníčku nebo o zaslání do pondělka 

4.1.2021 na mail: habartova@zszaaleji.cz.  

Odpolední školní družina bude dále každý den do 16 hodin. Od 13:30 do 14:30 hodin budou děti na 

procházce. V tomto čase si není možné dítě vyzvedávat. Pro děti si opět budete chodit družinovým 

vchodem (kromě 2. A a 2. B – tady si chodíte pro děti žákovským vchodem). 

Bufet bude po dobu těchto opatření uzavřen. O jeho případném znovuotevření Vás budou třídní učitelé 

informovat. 

Děkujeme za vstřícnost a spolupráci 

Vratislav Brokl 
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