
Informace k zahájení nového školního roku 2019/2020 

 

Školní rok  2019 / 2020  slavnostně zahájíme v  pondělí  2. září 2019  

1. ročníky  v  8:00 hodin 

2.– 9. ročníky  v 7:50 hodin 

 

Vyučování bude v tento den ukončeno: 

1. třídy v  9:30 hodin 

2.– 5. třídy v 9:15 hodin 

6. – 9. třídy v 9:30 hodin 

Obědy budou v tento den vydávány ve školní restauraci Scolarest od 9:00 do 12.00  hod. 

  

Od úterý 3. září budou mimo jiné probíhat třídnické hodiny a vyučování  

bude ukončeno následovně: 

 

1.třídy – v 9:30 hodin 

 
2. – 5. ročník – v 11:30 hodin 

6. – 9. ročník – ve 12:00 hodin 

Děti si do školy vezmou aktovku, psací potřeby, svačinu a pití. 

Obědy budou v tento den vydávány ve školní restauraci Scolarest od 9:30 hodin. 

 

Ve středu 4. září bude vyučování ukončeno: 

1.třídy – v 10:35 hodin 

2. – 5. ročník – v 11:30 hodin 

6. – 9. ročník – ve 12:00 hodin 

Obědy budou v tento den vydávány ve školní restauraci Scolarest od 10:45 hodin. 

 

Ve čtvrtek 5. září bude vyučování ukončeno: 

1.třídy – v 10:35 hodin 

2. – 5. ročník – podle platného rozvrhu na tento školní rok 

6. – 9. ročník -  ve 13:15 hodin, výuka podle aktuálního rozvrhu hodin 

Obědy budou v tento den vydávány ve školní restauraci Scolarest od 10:45  hodin. 

 

 



 

V pátek 6. září bude vyučování ukončeno: 

1. – 9. ročník – podle rozvrhu hodin  

Obědy budou v tento den vydávány ve školní restauraci Scolarest od 11:30 hodin. 

 

 

Náplň třídnických hodin: poučení o bezpečnosti, seznámení se školním řádem, podle 

potřeby rozdávání učebnic, školních potřeb, volba třídních samospráv a jiné. 

 

 

 

Školní družina 

Provoz školní družiny bude zahájen v úterý 3. září 2019 v běžném režimu: 

Ranní provoz: 6:00 – 7:30 hodin 

Odpolední provoz: 11:30 – 16:30 hodin 

 

                                                                                                                          

                                                                          

                                                                                

                                                                                Úspěšný a pohodový školní rok  

                                                                           Vám a Vašim dětem přejí pedagogové   

                                                                                           a zaměstnanci ZŠ                                                                                                                          

 


