
Informace k zahájení školního roku v pátek 4. 9. 2020 

 

Školní rok na Kamence bude zahájen 4. 9. 2020 v 8:00 hodin v jednotlivých třídách školy. Škola 
bude otevřena od 7:30 hodin, ranní školní družina bude v provozu již od 6:30 hodin. 

Výuka první školní den proběhne 1 vyučovací hodinu. Děti zapsané do školní družiny v případě 
zájmu rodičů mohou využít školní družinu hned po této první hodině, převezme si je paní 
vychovatelka. V pondělí 7. 9. bude výuka žáků 1. stupně do 11:40 hodin, žáků 2. stupně do 
12:35 hodin. Od úterý 8. 9. 2020 výuka dle rozvrhu jednotlivých tříd.  

Oběd ve školní jídelně v pátek 4. 9. je třeba předem přihlásit přes systém strava.cz, nebo 
telefonicky u vedoucí školní jídelny paní Stehlíkové na čísle 326 990 220. 

Na děti 2., 3. a 4. ročníků budou třídní učitelé čekat před školou a odvedou si děti do tříd. 

Slavnostní přivítání prvňáčků a jejich rodičů se uskuteční v areálu školy na novém hřišti od 
8:00 hodin.  Přístup na hřiště je možný i bočním vchodem od vrat školní kuchyně. 

Vstup do školy pouze z ulice Kostelní. Zadní vchod není zatím z důvodů staveniště zpřístupněn. 
Předpoklad otevření po „Slavnostním otevření školy“ (od 21. 9. 2020). 

Parkování kol je umožněno v areálu školy. Vstup zadním vchodem do areálu z ulice Kostelní 
(bývalý vchod do družiny vedle kostela). Další parkování kol se připravuje po dokončení 
vnitřních úprav areálu. Parkování kol je monitorováno kamerovým systémem. 

 

Třídní schůzky: (včetně všech učitelů a učitelek – karanténa bude ukončena) 

Spolek pro Kamenku – 9. 9. 2020 v 15.15 hodin (středa) v učebně zeměpisu 
I. stupeň (včetně 1. ročníku) – 9. 9. 2020 v 16.00 hodin (středa) 
II. stupeň – 9. 9. 2020  v 17.00 hodin (středa) 
 
 

Jsme rádi, že již v pátek zahájíme nový školní rok! Na všechny děti se těšíme. 

Vedení Kamenky. 


