Vážení rodiče,
zdravíme Vás s blížícím se začátkem školního roku! V první části tohoto dopisu naleznete základní
informace týkající se chodu školy, ve druhé části pak seznam nejdůležitějších úkonů, na které byste jako rodiče
školáků a školaček neměli zapomenout.
Nejprve tedy informace. Prvního září připadne letos na úterý. V 7.45 se sejdeme na zahradě Sedmikrásky
a úderem osmé hodiny ranní přivítáme krátkým happeningem nový školní rok. První týden školy bude probíhat
zkrácené vyučování, od druhého týdne se již děti budou učit podle pravidelného rozvrhu. Vydávání obědů
ve školní jídelně bude 1. 9. probíhat výjimečně již od 10.30 hodin. Všichni strávníci platící převodem z účtu mají
obědy automaticky přihlášené od 1. 9. Strávníci platící složenkou ne.
Děti nemusí být vybaveny rouškou, není vyžadováno ani čestné prohlášení o bezinfekčnosti.
V souvislosti se současnou situací okolo koronavirové pandemie budou třídy opatřeny desinfekčním
prostředkem na mytí rukou a papírovými ubrousky. Ve třídách i na chodbách školy se bude více větrat.
Po vyučování bude také probíhat pravidelná desinfekce lavic, počítačových klávesnic apod.
Bezpečnost školy byla letos posílena nainstalováním kamerového systému, který monitoruje pohyb osob
okolo vstupu do Sedmikrásky.
Informace o pomůckách, které bude nutno dětem opatřit (sešity, psací potřeby apod.) zašlou rodičům
třídní učitelé.
Všichni rodiče a zákonní zástupci budou vybaveni přístupem do programu Bakalář, kde lze vyhledat
informace o absenci dětí a probíraném učivu, v případě druhého stupně také o prospěchu.
Během prvních čtrnácti dnů září proběhnou ve všech třídách třídní schůzky, na kterých budete
seznámeni především s hodnotícím řádem školy a s informacemi o návaznosti výuky 2. – 9. ročníku
na minulý školní rok poznamenaný událostmi souvisejícími s koronavirovou pandemií.
Další informace o průběhu letošního školního roku (rozvrh hodin, důležitá data, prázdniny, ředitelské
volno apod.) naleznete na webu Sedmikrásky. Na internetových stránkách školy lze také najít konzultační hodiny
všech učitelek a učitelů – tedy čas, kdy jednotlivé vyučující můžete ve škole zastihnout a probrat s nimi, co Vám
leží na srdci.

A co byste neměli zapomenout udělat?
•

•
•
•

•

Chcete-li přihlásit své děti ke stravování ve školní jídelně, obraťte se prosím na kancelář jídelny ZŠ
Pod Skalkou. Upozorňujeme na úpravu ceny stravného (viz web ZŠ Pod Skalkou). Čipy, které budou děti
používat k odebírání obědů, zároveň slouží jako klíč ke vstupu do hlavního vchodu Sedmikrásky.
Všichni rodiče dětí nastupujících do první třídy budou mít v úterý 1. 9. dopoledne v ředitelně přichystané
k podpisu smlouvy o studiu a k převzetí čipy ke vstupu do školy.
Rodiče prvňáčků, kteří chtějí, aby jejich děti navštěvovaly školní družinu, si mohou hned první den
v kanceláři školy vyzvednout přihlášky do družiny.
Rodiče žáků druhých a třetích tříd žádáme, aby informovali do pátku 4. 9. na e-mailovou adresu
magda.stepankova@sedmikraska.cz paní vychovatelku Magdu Štěpánkovou, zda mají zájem o umístění
dítěte do školní družiny. Kapacita družiny je omezená, v případě „převisu“ rozhoduje o zařazení dítěte
ředitel školy.
Během prvního týdne bude také možno přihlásit se do školních kroužků. Přihlašování bude probíhat
on-line a bude spuštěno ve středu 2. 9. v 18.00 hodin. Aktuální informace o kroužcích naleznete na webu
Sedmikrásky.

Těšíme se na Vás i na Vaše děti a doufáme, že letošní školní rok bude pro nás pro všechny naplněn radostí
z toho, co se spolu naučíme.
S pozdravem,
Pavel Sumec, ředitel školy
V Rožnově pod Radhoštěm dne 26. 8. 2020

