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Organizace prvního školního týdne škol. roku 2020/2021 

Úterý 1. září 

1.ročník 

8:00 - zahájení školního roku ve venkovní učebně (v případě deště v tělocvičně).  Po skončení 
úvodního setkání si třídní učitelky odvedou prvňáčky do tříd, kde se společně seznámí s třídou. 
Rodiče jsou vítáni na slavnostním zahájení, do tříd již půjdou děti samy. V této době mohou rodiče 
děti přihlásit ke školnímu stravování nebo školní družiny. Na děti počkají před školou.  

2.-9 ročník 

Přivítání třídními učiteli v kmenových třídách v čase 8:00-8:45 hod.  

 

Středa 2. září 

1.ročník 

Výuka ve třídách se uskuteční v 8:00-9:40 hod. 

Školní družina je v provozu v čase 6:30-16:00 hod.  

2.-5. ročník 

Výuka ve třídách se uskuteční v 8:00-10:45 hod.  

6.-9. ročník 

Výuka ve třídách se uskuteční v 8:00-11:40 hod 

Třídní schůzky pro rodiče 1. Tříd i celého prvního stupně se uskuteční 2. září od 16:00-17:00 hod 
v kmenových třídách. Současně proběhne volba zákonných zástupců do školské rady a nově vzniklého 
Spolku rodičů a přátel při základní škole.  
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Čtvrtek 3. září 

1.ročník 

Výuka ve třídách se uskuteční v 8:00-10:45 hod.  

2.-5. ročník 

Výuka ve třídách se uskuteční v 8:00-11:40 hod 

6.-9. ročník 

Výuka ve třídách se uskuteční v 8:00-12:35 hod 

V těchto dnech budou TU ve svých třídách, proběhne volba třídní samosprávy, seznámení žáků se 
školním řádem a chartou proti šikaně, poučení žáků o bezpečnosti a chování, výdej učebnic atd. 
Případně je možno odučit i úvodní hodiny ve své třídě. 

Od tohoto dne začne výuka probíhat dle stanoveného rozvrhu hodin. 

Třídní schůzky pro rodiče žáků 2. stupně se uskuteční 3. září od 16:00-17:00 hod v kmenových 
třídách. Současně proběhne volba zákonných zástupců do školské rady a nově vzniklého Spolku 
rodičů a přátel při základní škole.  

 

Pátek 4. září 

1.ročník 

Výuka ve třídách se uskuteční v 8:00-11:40 hod 

2.-5. ročník 

Výuka ve třídách se uskuteční v 8:00-11:40 hod 

6. ročník 

Adaptační dopoledne v 8:00-12:35 hod 

7.-9. ročník 

Výuka ve třídách se uskuteční v 8:00-12:35 hod 

 

V Michálkovicích dne 21.8.2020 

Mgr. Hana Bayerová 

ředitelka školy 
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