
Informace pro 1. a 2. ročník + Montessori 1. - 3. od 1. března 2021 

 

Vážení rodiče,  

dle krizového opatření č. 200 se od 1. 3. 2021 ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST 
1. žáků 1. a 2. ročníků základní školy  
2. žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. 

ročníků základní škol 
Děti těchto tříd od pondělí 1. 3. 2021 přecházejí na distanční výuku, o jejímž průběhu Vás budou 

podrobněji informovat třídní učitelé.   

 V týdnu od 8. do 12. března (jarní prázdniny) nebude distanční výuka organizována.  

Škola bude pro děti na distanční výuce nadále poskytovat obědy do jídlonosičů. Všechny děti mají 
v této chvíli odhlášeny obědy. Obědy můžete objednávat do neděle na webu www. Strava.cz, 
popřípadě v pondělí 1. 3. 2021 do 7:30 na emailu: paravanova@zszaaleji.cz.  
Pravidla pro výdej obědů do jídlonosičů: 
Jídlonosiče musí být čisté. Každá část jídlonosiče musí být trvanlivě (nesmyvatelně) označena jménem 
žáka. Je nutné označit každou část, neboť se jídlonosiče budou z hygienických důvodů ve škole ještě 
jednou umývat a mohly by se zaměnit. Jídlonosiče budou kuchařky umývat vždy po výdeji obědů, 
proto je nutné, abyste do školy během pondělního odebírání obědů dodali váš jídlonosič (na úterní 
oběd). Pokud do jednoho jídlonosiče budete chtít jídlo pro více dětí, je nutné toto napsat na lísteček 
do jídlonosiče. Při odebrání oběda vždy doneste další čistý jídlonosič. Pokud jídlonosiče den předem 
nedonesete, nemůžeme vám z organizačních a hygienických důvodů oběd vydat.  
 

Informace k čerpání ošetřovného najdete na: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-

osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. 

Veškeré nové informace budou zveřejňovány na webu školy v rubrice INFORMACE – COVID – 19.  

Pro neodkladné záležitosti bude kancelář školy otevřena vždy v pondělí a pátek od 7:30 – 14 hodin. 

Vážení rodiče, věříme, že distanční výuku jste si Vy a Vaše děti na podzim vyzkoušeli, její organizaci 

máme dobře nastavenou a máme tak na co navazovat. 

Těšíme se, až se ve škole zase potkáme. 

Přeji Vám hodně zdraví a držme si všichni palce  

 

Vratislav Brokl 

ředitel školy 
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