Vážení zákonní zástupci,

dovolte mi, abych Vás touto cestou seznámil s organizací a průběhem začátku školního roku
2020/2021.

Školní rok zahájíme dne 1. září před hlavním vchodem do školy:
žáci I. stupně (1. – 5. třída) v 8:00 hod,
(zákonní zástupci prvních tříd budou do prostoru školy vpuštěni pouze s rouškou),
žáci II. stupně (6. – 9. třída) v 9:00 hod.

V průběhu měsíců září, říjen a listopad budou realizovány v budově školy rekonstrukce
odborných učeben a školní kuchyně:

Rekonstrukce odborných učeben
Ve druhém patře budovy školy je zahájena rekonstrukce odborných učeben. Žáci a pedagogičtí
zaměstnanci se tak mohou těšit na nové učebny přírodních věd (fyziky, chemie a laboratoř chemie,
biologie, matematiky a informatiky) a přidružené kabinety. V návaznosti na tuto rekonstrukci bude
vybudován nový standard konektivity v celé budově školy. Předpokládaný termín dokončení je měsíc
listopad.

Rekonstrukce školní kuchyně
V prostoru přízemí budovy školy je zahájena rekonstrukce školní kuchyně. Provozní
zaměstnanci kuchyně se tak mohou těšit na zcela novou školní kuchyni, všichni strávníci pak na
revitalizaci prostoru školní jídelny a místa pro externí strávníky. Předpokládaný termín dokončení je na
přelomu měsíce listopadu a prosince.
Školní kuchyně se v čase rekonstrukce stane výdejnou, jídlo tedy bude dováženo od
externího dodavatele. Svačinky nebudou v průběhu rekonstrukce poskytovány.

Provoz školy ve školním roce 2020-2021 vzhledem ke Covid-19
Provoz školy se řídí dokumentem vydaným MŠMT ZE dne 24. 8. 2020:
Manuál k provozu škol doplněný

V současně době nejsou pro žáky a zaměstnance v prostoru školy
povinné roušky, v případě změn v této oblasti budete obratem informováni.
Chtěl bych Vás touto cestou důrazně požádat, abyste omezili vstup do školy
pouze na nejnutnější případy a pokud tak učiníte, použili roušku.
Závěrem bych Vás chtěl požádat o toleranci a trpělivost vzhledem k výše uvedenému. Zdraví
žáků a zaměstnanců školy je naprostou prioritou, a proto bude s maximálním úsilím věnována pozornost
dodržování bezpečnostních pravidel v souvislosti s realizovanými rekonstrukcemi a hygienickým
zásadám v souvislosti ke Covid-19.
V Brně dne 26. 8. 2020

Mgr. Petr Novák, Ph.D.
ředitel školy

