
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRODEK U PŘEROVA 
Majetínská 275, 751 03 Brodek u Přerova 

 
ŽÁCI I. TŘÍDY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 

 

Milí prvňáčci, vážení rodiče, 
 
slavnostní zahájení školního roku 
2020/2021 pro žáky první třídy se bude 
konat v úterý 1. září 2020 v 8.00 hodin 
na hřišti u budovy I. stupně ZŠ Brodek 
u Přerova. Z důvodu mimořádných 
opatření budou ve škole přivítáni 
pouze žáci bez rodičů. 
Prosíme, abyste se dostavili 1.9.2020 
v 7.50 hodin před budovu ÚM, poté se 
přesuneme na místo slavnosti. 
Těšíme se na Vás 
 



 

Vážení rodiče prvňáčků. 
     Organizace školního roku 2020/2021 probíhá jinak, než jsme byli doposud zvyklí. 
Ministerstvo školství vydalo manuály k mimořádnému opatření a k organizaci škol. Bylo 
doporučeno, aby rodiče do školy své děti nedoprovázeli. Na úřadech je od 1.9.2020 
povinnost nosit roušky. Z toho důvodu škola společně se zřizovatelem ÚM připraví vítání 
prvňáčků a jejich rodičů na školním hřišti vedle budovy prvního stupně na Masarykově nám. 
91., Brodek u Přerova. Na hřišti bude postaven přístřešek, ochrana proti nepříznivému 
počasí. Prosím dostavte se v úterý 1.9.2020 před budovu ÚM v 7.50 hodin. Poté se 
přesuneme na místo slavnosti. 
     Po ukončení slavnosti přivítá žáky i rodiče i třídní učitelka I. třídy, paní Mgr. Alena 
Kocianová, a sdělí rodičům důležité informace k průběhu vzdělávání a organizaci výuky. 
S dětmi se třídní učitelka přesune do školy, kde si prohlédnou třídu, dostanou dárečky. 
Proto je vhodné, aby si děti vzaly s sebou aktovku. V době, kdy budou žáci s učitelkou ve 
škole, rodiče vyplní s vychovatelkami přihlášky do školní družiny. Třídní učitelka poté 
přivede děti zpět k rodičům. Celá slavnost i přivítání ve škole bude trvat cca jednu 
vyučovací hodinu (45 minut).  
      Omlouváme se za komplikace, ale je výjimečná doba, která vyžaduje mimořádná 
opatření. Vše se budeme snažit dětem usnadnit citlivým přístupem, aby je situace 
nestresovala. Zároveň je budeme učit samostatnosti. Ani v dalších dnech nebude přístup 
rodičů do školy povolen. Žáci budou do budovy školy vstupovat sami. 
     Školní družina bude od středy 2.9.2020 fungovat v normálním provozu do 15.30 hodin. 
Od středy 2.9.2020 se budou prvňáčci vyučovat dle rozvrhu, tedy do 11.20 hodin. 
     V případě dotazů se na nás obracejte na tel. 581 741 141, mobilu 728 121 399, nebo e-
mailu: zs.brodek@volny.cz.         
 
Mgr. Jana Svobodníková, ředitelka školy 
 

 


