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Milí žáci, vážení rodiče,
pomalu se blíží další důležitý mezník ve Vaší životní kariéře, začátek vzdělávání na naší
základní škole. Přeji Vám, ať na naší škole prožijete krásná, úspěšná a aktivní léta spojená
s neustálou touhou po poznávání a vzdělávání.
Pro Váš úspěšný start do nového školního roku Vám zasíláme úvodní informace. V příštím
týdnu obdržíte ještě souhrnné informace k novému školnímu roku, které jsou určené pro žáky
a rodiče všech ročníků. Následně se již můžete obracet i na emailové kontakty Vašich
třídních vyučujících, které naleznete v závěru dopisu.
Všichni víme, že samotný provoz budovy naší školy je značně zatížen probíhající
rekonstrukcí, včetně všech nesnází vyvolaných změnou zhotovitele rekonstrukce. V tomto
školním roce jsme měli již slavnostně otevírat novou přístavbu školy, která by zajistila tolik
potřebné navýšení učebních prostor na naší škole. Bohužel, z důvodu námi nezaviněných
skutečností, dojde k zprovoznění přístavby až pro nadcházející školní rok.
Jak jsem již dříve prezentoval, hledali jsme náhradní dočasné umístění pro jednu první třídu.
Dočasné umístění je plánováno na měsíc září, neboť v tomto termínu se dokončí půdní
vestavba na naší škole a třída se přesune do nových půdních prostor přizpůsobených
na učební prostor.
Dlouhodobě jsme jednali s majitelem sousedního objektu, ale bohužel současný nájemce
objektu neukončil smlouvu a nelze tento objekt využít. Z tohoto důvodu jsme oslovili
vzdělávací středisko Centrum Andragogiky ve Svobodných Dvorech. S tímto areálem máme
velmi kladné zkušenosti, neboť jsme zde umístili při celkovém vystěhování školy
pro rekonstrukci ve školním roce 2020/2021 na 2 měsíce 3 třídy. Daný areál splňuje veškeré
parametry pro výukovou či přednáškovou činnost. Přesun od naší školy do areálu je dlouhý
700 m, běžně se skupinou trvá 15 minut a vede klidnou částí městské zástavby.
S ohledem na rozdělení a složení tříd nám třída 1. A bude začínat školní rok v budově naší
školy, třída 1. B první měsíc školního roku absolvuje v náhradním prostoru v Centru
Andragogiky. Družina i školní stravování bude zajištěno v budově naší školy.
První třídu jsem zvolil čistě z organizačního hlediska, neboť daná třída má nejjednodušší
rozvrh a výuka je plně zajištěná jedním třídním vyučujícím. Tudíž odpadají přesuny
vyučujících v průběhu denní výuky.
Jsme si jednoznačně vědomi, že je to zcela nestandardní začátek pro prvňáčky, na druhou
stranu určitě učiníme všechny potřebné kroky pro zajištění ideálního rozjezdu vzdělávání
na naší škole pro každého prvňáčka.

Společné pokyny pro první školní dny
První společná vyučovací hodina se ponese čistě v seznamovacím duchu. Žáci nepotřebují
školní přezůvky či další potřeby. Děti si přinesou školní tašku a v ní si odnesou drobné
dárečky od zřizovatele a krajského úřadu. Vedoucí školní jídelny přihlásila všem dětem
obědy na 2. 9. (obdrželi jste už variabilní symboly pro platby stravného a přístup pro
objednávání). Pokud budete chtít oběd pro své dítě na 1. 9., je možné si jej objednat
v aplikaci www.strava.cz a bude se vydávat v čase 10:30–12:00 hod. do jednorázových
obalů. Vstup do jídelny je současným hlavním vstupem do budovy školy (boční vchod),
jídelna se nachází v suterénu na konci chodby v přízemí. Na první den si můžete (na e-mailu
s vedoucí ŠD) dojednat pobyt ve školní družině, ovšem vzhledem k postupné aklimatizaci
Vašich dětí do školního provozu pobyt ve školní družině první den nedoporučujeme.
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Druhý školní den si žáci přinesou školní potřeby na výtvarnou a tělesnou výchovu a další
pomůcky dle pokynů paní učitelky. Výuka bude dle rozvrhu 4 VH (do 11:40 hod.). V pátek
děti nepotřebují učebnice, pouze psací potřeby, přezůvky a svačinu.

První dny školy pro třídu 1. A
Ve čtvrtek 1. 9. 2022 se rodiče a žáci třídy 1. A sejdou v 7:55 hod. před budovou naší školy
v zadní části školního dvora, u bočního vstupu do budovy školy. Počkáme, až do budovy
vejdou všichni žáci vyšších ročníků a pak paní třídní učitelka Helena Fikarová přivítá žáky
a uvede si je do třídy ve spodním patře školy společně s rodiči. Po skončení 1. VH žáci
odejdou v doprovodu rodičů z budovy školy.
V pátek 2. 9. 2022 bude budova školy otevřena od 7:30 hod. Na Vaše děti budou před
budovou školy čekat žáci devátého ročníku, kteří si žáky před školou převezmou a doprovodí
je do jejich třídy. Doprovod rodičů po škole tento den již není žádoucí. Druhý školní den
si žáci přidělí šatní skříňky (vlastní zámek včetně dvou klíčů) a seznámí se se školním
prostředím naší školy. Provoz školní družiny na tento den je již plně zajištěn.

První dny školy pro třídu 1. B
Rodiče a žáci třídy 1. B se sejdou v 7:55 hod. před budovou vzdělávacího centra
Andragogiky, na prostranství ze strany od sídliště Meteor. Je zde velká travnatá plocha
a parkoviště. V 8:00 hod. paní třídní učitelka Martina Vinšová přivítá žáky a uvede je
do učebního prostoru. V učebním prostoru jsou omezené prostory pro sledování průběhu
hodiny ve vyšším počtu, proto doporučujeme průběžné střídání ve sledování a fotografování
Vašich dětí. Paní učitelka zde bude přítomna již od 7:30 hod. Po skončení úvodní hodiny
se společně přesuneme do naší školy a seznámíme se s trasou přesunu na další dny.
Ve škole si přidělíme šatní skříňky (vlastní zámek včetně dvou klíčů). V pátek 2. 9. 2022
bude od 7:30 hod. otevřena budova Andragogiky za přítomnosti paní učitelky. Dále je možné
přivést děti do školy v čase 7:30–7:40 hod., kde se pod dohledem školní asistentky a paní
vychovatelky přesunou na 1. VH do Andragogiky. V pátek bude končit výuka v 11:40 hod.
na Andragogice, poté bude následovat společný přesun do školy, do školní jídelny
a případně do družiny. Po obědě doporučujeme vyzvedávání dětí nejdříve ve 12:30 hod.
V úvodních dnech je provoz ve školní jídelně náročnější, proto můžeme i očekávat případné
zdržení. Provoz školní družiny na tento den je již plně zajištěn.
Děti budou potřebovat přezůvky v budově naší školy. V budově Andragogiky není nutné se
přezouvat. Z hygienických důvodů doporučujeme pytlík na přezůvky, který si budou děti
přenášet. V průběhu měsíce září upravíme pro třídu tematický plán z tělesné výchovy
a zařadíme drobné pohybové a sportovní hry na travnaté ploše před Andragogikou.
Doporučujeme vždy na den s TV v rozvrhu sportovní oblečení a sportovní obuv pro
minimalizaci času na převlékání. Zároveň budou v prvním měsíci děti na VV a PČ využívat
jednoduché pomůcky. Kompletní výbavu pomůcek si zanechají v šatních skříňkách ve škole.
S paní učitelkou si první den přesně domluvíte ranní nástupy a ukončení výuky (společný
přesun od školy, společný přesun na oběd, do družiny, ...). Po celou dobu pobytu dětí
v Andragogice bude vždy personálně kompletně zabezpečen přesun skupiny žáku mezi
školou a Andragogikou.

Se začátkem školního roku Vám budou zřízené i přístupy do EŽK (elektronická žákovská
knížka), kde můžeme využívat ještě pružnější komunikaci. Pro základní obsluhu EŽK
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EduPage máme připravené manuály na našich www (zde) a zároveň Vám nabídneme
školení k seznámení s prací v tomto prostředí na naší škole (termín Vám sdělíme).
Případné další dotazy Vám rádi zodpovíme na výše uvedených kontaktech:

ředitel ZŠ Mgr. Pavel Balda 728 497 558 reditelna@zssvobodnedvory.cz
vedoucí ŠJ Adéla Bártová 702 183 608 jidelna@zssvobodnedvory.cz
vedoucí ŠD + 1.A Radka Hiršlová 601 586 018 radka.hirslova@zssvobodnedvory.cz
1. A Mgr. Helena Fikarová helena.fikarova@zssvobodnedvory.cz
asistentka p. Jana Žďárská jana.zdarska@zssvobodnedvory.cz
asistentka p. Zuzana Motálková zuzana.motalkova@zssvobodnedvory.cz
1. B Mgr. Martina Vinšová martina.vinšova@zssvobodnedvory.cz
školní asis. Alena Hromádková alena.hromadkova@zssvobodnedvory.cz
vychovatelka ŠD Šárka Hátlová sarka.hatlova@zssvobodnedvory.cz

Orientační plánek pěšího přesunu:

Těšíme se na osobní setkání ve čtvrtek 1. 9. 2022 a přejeme Vám pohodový zbytek
prázdnin.

S úctou a pozdravem

Mgr. Pavel Balda
ředitel ZŠ
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