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Vážení rodiče,
v souvislosti s rekonstrukcí školy Vás informuji o organizačních změnách.
Od 21.06.2021 bude uzavřen vstup do šaten od tělocvičny.
Vstup do budovy bude umožněn hlavním vchodem, zvonek na MŠ a ŠD je umístěn
vlevo u vchodu.
MŠ – děti budou mít šatnu v přízemí na chodbě.
ZŠ – žáci vejdou do školní jídelny, přezují si boty, nasadí přezůvky, obuv uloží do
podepsané igelitové tašky a vezmou s sebou do třídy. V posledním týdnu si každý den
budou přezůvky odnášet domů, v den vysvědčení vstupují do budovy v obuvi, bez
přezutí.
Pouze v pondělí 21.06.2021 se žáci testují:
Od 06:30 – 08:00 (se testují žáci navštěvující ranní školní družinu a žáci s doprovodem
rodičů).
Ostatní žáci se testují ve třídách v 1.VH.
21.06. – 24.06.2021 bude výuka do 11:40 hod.
21.06. – 22.06.2021 odevzdávání učebnic
21.06. – Kouzelník – hradí Klub rodičů
Pro žáky v 10:15 hod.
Pro děti MŠ v 11:05 hod.
24.06. – 3D kino – hradíme z projektu Šablony III.
25.06. – den vysvědčení, předávání vysvědčení.
1. ročník - od 08:00 hod. – 08:45
2. ročník - od 08:00 hod. – 08:45
3. ročník - od 08:00 hod. – 08:45
4. ročník - od 08:00 hod., od 09:00 hod. slavnostní rozloučení s páťáky
5. ročník - od 08:00 hod., od 09:00 slavnostní rozloučení na OÚ Lučina
Po předání vysvědčení a ukončení školního roku 2020/2021 odchod žáků domů.
Oběd od 10:30 hod. pro nahlášené žáky.
Prosíme rodiče, aby nahlásili účast na OBĚDU.
Po obědě odchod všech žáků z budovy školy do 12:00 hod.
Nevyzvednutá vysvědčení budou uložena u ředitelky školy, zákonní zástupci je mohou
převzít po telefonické domluvě.
Děkuji Vám za spolupráci během celého školního roku a přeji pěkné léto.

Mgr. Ilona Racková
ředitelka školy
V Lučině 16. 06. 2021
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