
PRO RODIČE  BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ – PŘEVZETÍ ROZHODNUTÍ  

Vážení rodiče,   

o přijetí vašeho dítěte bylo v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu 

vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu Vašeho dítěte ve škole a je pro vás 

dokladem, že jste řádně přihlásili svoje dítě do základní školy.  

 Vyřízená rozhodnutí je nutné  osobně vyzvednout v základní škole v tyto dny a časy:  

V týdnu  1.6. – 5.6.   v čase 8,30 – 11,20    ( doba, kdy jsou žáci ve třídách )  

                1.6. – 12,00 – 14,45  

                3.6. – 12,00 – 14,45  

Vzhledem k současné  situaci v základních školách nelze vpouštět kromě žáků a pracovníků 

školy žádné další osoby. Rozhodnutí budou vydávána ve vestibulu – hlavní vchod do budovy. 

Do budovy vstupujte jednotlivě, ve škole je nutné dodržet ochranu rouškou, u vchodu si 

dezinfikujte ruce.  

Pokud se z vážných důvodů nemůžete v žádném z těchto termínů a časů dostavit, zavolejte 

na telefon 377 931 661 a domluvte si náhradní termín.  

Případné další informace o rozdělení do tříd, případně možné schůzce s budoucí paní 

učitelkou sledujte na stánkách školy.  

Informace týkající se školního roku 2020/2021  

První den školního roku tj. 1. září 2020 začne vyučování pro 1. třídy v 7,45 h slavnostním 

zahájením před budovou I. stupně, po jeho skončení cca 8,15 budou žáci odvedeni do tříd, 

kde proběhne  s paní učitelkou krátká schůzka dětí a rodičů.  Děti si mohou, ale nemusí 

přinést aktovku.  

Škola zakoupí pro vaše děti základní školní potřeby v hodnotě 1000 Kč, děti dostanou ve 

škole  i všechny potřebné učebnice. Vy byste měli dětem zakoupit aktovku a penál. Seznam 

další školní výbavy na pracovní vyučování , na výtvarnou výchovu a tělesnou výchovu 

obdržíte od třídních učitelek, bude také zveřejněn na stránkách školy. Někteří si jej vyzvedli 

již  6.4. nebo 22.4. 2020  

Telefony do školy: 377 931 661, do školní jídelny pro přihlášení obědů 377 931 662  

                                                                                        Mgr. Eliška Haladová zástupce ředitele 


