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Milí prvňáčci, vážení rodiče,
blíží se den nástupu do školy a my se na Vás moc těšíme.
Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září 2020 v 8:00 hodin.
Setkání prvňáčků proběhne na hřišti za školou (v případě nepříznivého počasí ve školní
tělocvičně). Při vstupu do areálu školy bude umístěna orientační tabule, která Vás
zavede správným směrem.
V prvních třídách budou třídními učitelkami Mgr. Jitka Dopiráková (1. A) a Mgr. Věra
Šaldová (1. B).
První den ve škole probíhá ve slavnostní a přátelské atmosféře, děti nebudou potřebovat
aktovky ani přezuvky, pouze roušky pro pohyb po škole (na chodbě). Ve třídě si mohou
žáci roušky sundat.
Rodiče se svými dětmi přijdou na školní hřiště, kde je uvítají třídní učitelky, ředitelka
školy a zástupci města Beroun. Po uvítání se naši „prvňáčci“ v doprovodu svých paní
učitelek přemístí do tříd, kde si prohlédnou třídu a seznámí se blíže se spolužáky a
s paní učitelkou.
Vzhledem k dodržení hygienických pravidel a nemožnosti zajištění dostatečného
sociálního odstupu nemůže být rodičům umožněn vstup do tříd, a proto rodiče moc
prosíme o shovívavost. V době, kdy budou děti se svými učitelkami ve třídě, se rodiče
dozví více o fungování školní družiny a nabídce kroužků.
Organizace 1. týdne bude probíhat takto:
úterý 1. 9. – 1 vyučovací hodina (do 8:45),
středa 2. 9. – 2 vyučovací hodiny (do 9:40)
od čtvrtka 3. 9. – dle rozvrhu – 4 vyučovací hodiny (do 11:40)
V úterý 1. 9. není družina. V plném rozsahu (ranní i odpolední) bude družina od středy
2. 9. 2020. Do školní družiny můžete přihlásit své dítě již nyní. Přihlášku najdete zde
https://druzinatrojka.estranky.cz/clanky/novinky-a-aktuality/
Dne 8. září 2020 (úterý) v 16:00 hodin se budou konat první třídní schůzky, kde bude
větší časový prostor k dalším informacím.
Věřím, že tyto základní informace přispějí k pohodovému zahájení školní docházky
Vašeho dítěte.
Těším se společně s pedagogickým týmem na spolupráci s Vámi!
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