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INFORMACE K NOVÉMU ŠKOLNÍMU ROKU V ZŠ 
 
 
Vážení rodiče,  
vítám vás prostřednictvím tohoto dokumentu v novém školním roce a přináším hlavní informace ze školy. 
Jsem velmi rád, že se zřizovateli podařilo získat dotace na dostavbu učebny a vytouženého spojovacího koridoru mezi školou a 
jídelnou. Bohužel stavba, která by měla trvat do ledna 2021, s sebou přináší i některá drobná omezení: žáci budou na oběd chodit 
školní zahradou, vchod do školy bude jak stávající, tak ze školní zahrady.  
Další významnou akcí je oprava sociálních zařízení u tělocvičny. Tělocvična slouží i k mimoškolním aktivitám a já jsem velmi rád, že 
i přes nepříznivou situaci, díky Covidu-19, budeme mít nové toalety a opravené sprchy. 
Novinkou ve škole je zavedení elektronické žákovské knížky pro 2. stupeň. O podrobnostech vás budou informovat třídní učitelé 
prostřednictvím informačního dokumentu.  
Rozvrh vašich dětí je již nyní k dispozici na webových stránkách www.zsbohun.cz 
Je nám velmi líto situace kolem Covidu, ale jsme nuceni na základě doporučení omezit pohyb cizích osob ve všech prostorách 
školy. Schůzky, konzultace atd. si prosím domlouvejte dle možností předem. Omezte prosím vstup do školy, družiny, jídelny v 
nejnutnějších případech, nezbytně nutnou dobu a vždy prosím používejte roušky. Veškeré kontakty na jednotlivé pracovníky školy 
a telefonní čísla jsou uvedeny na webových stránkách. 
Na webových stránkách také najdete potřebné informace k úpravám vyučovacího obsahu s ohledem na uzavření škol v březnu – 
květnu 2020 v návaznosti na distanční vzdělávání. 
 
 
 
ORGANIZACE 1. ŠKOLNÍHO DNE A TÝDNE 
 
1. ZÁŘÍ 
2. až 9. ročník 
Začátek vyučování:  8:00 (slavnostní zahájení školního roku se svými třídními učiteli) 
Konec vyučování   8:45  
 
1. třídy 
Prvňáčci a jejich zákonní zástupci počkají před hlavním vchodem, kde si je v 8:00 vyzvednou jejich třídní učitelé a společně půjdou 
do svých tříd. Prosíme rodiče prvňáčků, aby v prostorách školy používali roušky. Po přivítání a úvodním slovu ředitele školy a 
zástupce obce vás třídní učitelé seznámí s dalšími informacemi - chod školy, časový harmonogram prvního týdne a další. 
Předpokládaný konec vyučování včetně schůzky je 9:00. 
 
2. ZÁŘÍ 
 
1. a 2. hodina třídnické práce, poté dle rozvrhu bez odpoledního vyučování. 
  
3. ZÁŘÍ 
 
Dle rozvrhu bez odpoledního vyučování 
 
4. ZÁŘÍ 
 
Dle rozvrhu bez odpoledního vyučování 
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