
Vážení rodiče!                   29.12.2020 

Velmi vás zdravím po vánočních svátcích. Doufám, že všem bylo příjemně ,radostně a překvapení, která patří 

k těmto svátkům, byla milá. 

Pomalu se nachyluje čas k návratu do škol.  

Mé přání setkat se se všemi dětmi bude splněno částečně, jak jistě víte, do školy v pondělí 4.1.2021 nastoupí 

pouze žáci 1. a 2. třídy. 

/V příloze e- mailu kromě tohoto dopisu,  budou též „INFORMACE KPROVOZU“ vydané MŠMT./ 

 

Několik připomenutí:  

Obědy na leden mají zaplacené všichni žáci – hotově zde ve škole nebo převodem. 

 Žáci 1.+2. třídy je budou obědvat ve škole – prezenční výuka. 

 Žáci 3.+4.+5. třídy přechází /zatím do 10.ledna/ do povinné distanční výuky.  

Z  doby nedávné víme, že tito žáci mohou odebírat dotovaný oběd domů za těchto podmínek: 

 ZVONIT zvonek „JÍDELNA“ –boční vchod/pro děti/ naší školy. 

 Označené „VÝDEJOVÉ OKÉNKO“. 

 Výdej pouze do DONESENÝCH NÁDOB. 

 Čas výdeje – 11,00 – 11,45 hodin . 

Nemohu se dovolat do jídelny paní Buřilové /abych měla aktuálně potvrzené to, co píši/ ale domnívám se , že 

postup bude stejný jako v minulé době. 

Všechny obědy žáků 3.-5.třídy budou automaticky odhlášené a kdo bude mít zájem o odběr obědů domů 

   v době distanční výuky, do jídelny si zavolá nejpozději do 4.1. ráno do 8,00 hodin. 

 

Distanční výuka 

Ta je zcela v kompetenci vyučujících – ti se s vámi spojí obvyklým způsobem , jak to téměř bez problémů díky 

vzájemné spolupráci vás a vyučujících fungovalo.  
MOC doufám, že uzavření školy pro další žáky nebude dlouhé a budeme se moci vzdělávat prezenčně všichni, 

i když s určitými omezeními a přísnějšími pravidly. Musím říci, že jsme se pěkně“ zaběhli“ a že to umíme. 

 

 

Čeká nás ještě Silvestr – loučení se starým rokem – já se rozloučím ráda . 

Soukromě byl sice příjemný , ale společensky a pracovně velmi náročný – ale zvládli jsme. 

 

Upřímně přeji nám všem i našim blízkým šťastnější nový rok 2021, návrat k normálu, zdraví, spokojenost, 

radost a volnost. 

 

                                       S úctou 

 

 

 

 

  

 



 

  

 


