Vážení rodiče,
těšíme se na vás a vaše děti v novém školním roce! Doufáme, že jste po
prázdninách odpočinuti a plní sil a elánu, takže společně zvládneme začátek
školního roku i za nových okolností.
Náš zřizovatel Brno – město, Městská část Brno – sever oznámila dne 25. 8.
2017 vedení školy svoje rozhodnutí, že budovu na nám.Republiky obsadí 1. i 2.
stupeň již od 4. září 2017. A to i přes to, že ještě nejsou zcela dokončeny
sanační práce v přízemí a suterénu školy (budou ukončeny 27. 9. 2017). Tato
okolnost bude na několik prvních týdnů vyžadovat zvláštní režim, protože
chceme vše zvládnout v klidu a pohodě.

Od 4.9.2017 budeme tedy všichni spolu na Nám. Republiky (1. stupeň ve 2.
poschodí budovy ZŠ, 2. stupeň začíná na gymnáziu). Vstup do budovy a
následný provoz zejména v prvním týdnu zvládneme takto:
do budovy školy budou žáci vstupovat vchodem gymnázia na Elgartově,
a to pouze hromadně po třídách, pod vedením pedagogů. Po vyučování učitelé
opět přivedou děti zpět před budovu gymnázia. Rodiče, kteří si budou děti
vyzvedávat, počkají před budovou gymnázia. Další opatření si domluvíme
s dětmi a s Vámi v prvních dnech školního roku,
do zprovoznění jídelny na náměstí bude stravování dětí nadále zajišťovat
jídelna na Cacovické, kam budou děti převáděny opět pedagogy, případně
vychovatelkami ŠD. Dovoz stravy ze ŠJ Milénova zůstává beze změn,
obě oddělení školní družiny budou ráno i odpoledne fungovat po dobu
těchto mimořádných a dočasných okolností na Cacovické 6.

Se všemi případnými změnami budete seznamováni ihned prostřednictvím
třídních učitelů, naší webové stránky, příp. přímým telefonem.

ORGANIZACE PRVNÍHO ŠKOLNÍHO TÝDNE :
4.září
* Prvňáčci : sraz od 7,45 před gymnáziem, kde si vás všechny převezmou třídní
učitelky tak, abychom se mohli v 8,00 slavnostně přivítat a seznámit.
Po přivítání ve třídách následuje asi hodinová informativní třídní schůzka, kde
lze dořešit organizační záležitosti a odpovědět na další dotazy.
* 1. stupeň : vyučování od 8,00 – 8,45 (sraz s třídními učiteli od 7,45 před
gymnáziem) - se svými třídními učiteli přejdou děti do tříd (horní patro budovy).
* 2. stupeň : sraz v 9,00 před gymnáziem, 1 vyuč. hodina, ukončení tedy bude
v 9:40. Hromadně se přesunou před gymnázium s učiteli.

5. – 8. září
* Prvňáčci : postupně – v úterý 2 vyučovací hodiny, ve středu 3 vyučovací
hodiny a čtvrtek a pátek po 4 vyučovacích hodinách.
* 1. stupeň : úterý – pátek 4 vyuč. hodiny
* 2. stupeň : úterý – pátek 4 vyuč.hodiny

Pozn.:
Adaptační pobyt v Hálově mlýně zůstává beze změn. Vše doladíme s dětmi a
s vámi v prvním týdnu.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci v novém školním roce!

