Informace k zabezpečení vyučování v průběhu rekonstrukce budovy ve Školní ulici ( 1.–
4. ročníky)
Vážení rodiče,
ve středu byla podepsána smlouva s dodavatelem na rekonstrukci budovy ve Školní ulici, tzn.,
že rekonstrukce začne. Z toho důvodu proběhne vystěhování této budovy a přesun všech tříd
ze Školní ulice do dalších dvou budov školy.
Rozmístění tříd v budovách:
Revoluční ulice
1.ABC, 2.ABC, 3.ABC, speciální třídy, školní družina
náměstí 1. máje:
4.AB, 5.A, 5.B, 5.C, 6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B, 7.C, 8.A, 8.B, 8.C, 9.A
Budova CVA: 9.B
(zvýrazněny jsou třídy, kterých se týká stěhování)

Z organizačních důvodů budou vyhlášeny na pátek 20. 4., pondělí 30. 4. a pondělí 7. 5. 2018
ředitelem školy volné dny.
V pátek 20. 4. 2018 bude pro žáky od 1. do 4. tříd zajištěn ve spolupráci se školní družinou
dopolední program od 7.30 do 11.30 hod. Účast žáků je dobrovolná, děti se dopoledního
programu zúčastnit mohou, ale nemusí. Odpoledne bude mít družina běžný provoz.
Žáci od 1. do 4. tříd mají v tento den (20. 4.2018) oběd ve školní družině přihlášen. Rodiče,
jejichž děti se v pátek 20. 4. 2018 nezúčastní dopoledního programu, musí oběd svému dítěti
individuálně odhlásit běžným způsobem.
V další 2 volné dny (v pondělí 30. 4. a 7. 5. 2018) nebude školní družina otevřena.
Vyučování v nových prostorách v Revoluční ul. pro 3.ABC začne od čtvrtka 19. 4. 2018,
proto také plánované třídní schůzky dne 24. 4. 2018 proběhnou již v „nových“ třídách.
Rekonstrukce budovy ve Školní ulici je v historii města Chrastavy největší investiční akcí.
Realizací bude dosaženo moderního vzdělávacího prostředí pro naše děti. Celá akce bude
trvat 1 rok. Vedení školy a všichni její zaměstnanci udělají maximum pro to, aby se změny
v souvislosti s rekonstrukcí budovy dotkly žáků co nejméně a vyučování tak probíhalo
v nezměněné kvalitě.
Mgr. Aleš Trpišovský,
ředitel školy
13.4.2018
-------------------------------- návratka – prosím předejte obratem třídní učitelce------------------Můj syn/moje dcera se v pátek 20. 4. 2018 dopoledního programu pro žáky 1.-4. tříd:
Zúčastní

NEzúčastní
(prosím vyznačte)

Žák/žákyně:…………………………………………………………………………………
Třída: ..……………………..
Podpis zák. zástupce: ……………………………………………….
Pozn.: pokud se Váš syn/dcera nezúčastní, nezapomeňte odhlásit oběd ve školní jídelně.

