
Vážení rodiče, milí žáci, 

v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR provoz školy stále zůstává ve 

stejném režimu jako doposud. Kdyby nám někdo před rokem jen naznačil, jaké změny ve 

vzdělávání nás čekají, nikdo by mu nevěřil. Buďme optimističtí, vytrvalí, třída pro naše nejstarší je 

stále připravená…. 

 
 Od 25.února je zavedena povinnost nošení respirátoru. Povinnost platí pro osoby starší 

15 let. Děti do 2 let nemusí nosit žádnou ochranu dýchacích cest (nosu a úst), od 2 do 15 let 
mohou použít jednu zdravotnickou roušku, látková šitá rouška je zakázána. 

 8.3. – 12.3. – Jarní prázdniny, ŠD vzhledem k homogenitě tříd uzavřena 
 Jen pro připomenutí: 

Platba za ŠD a pitný režim II.pol. šk.r.2020/2021– 1.,2. a 3.ročník ………….480 Kč 

Platba za ŠD a pitný režim II.pol. šk.r.2020/2021  – 4. a 5.ročník…………….300 Kč    

               Platby, prosím, uhraďte  do 28.2.2021 na účet školy 1772584389/0800 - do poznámky   

               napište  jméno dítěte + ŠD, pití 

               Vyúčtování proběhne v červnu. 

 Příspěvek do Klubu rodičů – 300 Kč – platbu, prosím, uhraďte v hotovosti třídnímu učiteli do 

15.3.2021. Žáci na distančním vzdělávání mohou příspěvek uhradit po návratu do školy – 

jakmile jim bude umožněna prezenční výuka. 

 4.3. (Čt) Prohlídka zrekonstruované tělocvičny pro žáky 1. až 3. ročníku – za dodržení 

homogenity tříd a aktuálních epidemických opatření. Starší žáci a rodiče si budou moci 

tělocvičnu prohlédnout na fotografiích – viz. webové stránky školy od 5.3.2021.  

 Žáci si mohou ve škole zakoupit magnetickou záložku v hodnotě 40 Kč. Podpoří tak veřejnou 

sbírku Fond Sidus, která finančně podporuje nemocné děti. 

 Blíží se čas zápisů, proto prosím rodiče žáků 5. ročníku, aby se již rozhodovali, kde jejich 

dítě po ukončení naší školy přestoupí. Informujte se u ředitelů daných škol. Naší spádovou 

školou je ZŠ T.G. Masaryka Fulnek, v dnešní době však může nastoupit žák do jakékoli školy. 

 Vzhledem k plánované rekonstrukci vnitřních prostor MŠ i jídelny nebude v tomto roce 

probíhat Prázdninová družina. 

                

                                                                                                               Mgr. Věra Tomšů, ředitelka školy 

                                                                                                    

 
 
 
 
 
 


