Zahájení školy Ostrovačice
Napsal uživatel Eva Vítková
Středa, 30 Srpen 2017 17:17 - Aktualizováno Středa, 06 Září 2017 17:09

Základní škola a Mateřská škola, Ostrovačice okres Brno – venkov, příspěvková organizace
Ríšova 43, 66481 Ostrovačice tel.: 546 427 328, 546 428 138, e-mail: info@zsostrovacice.cz
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Ostrovačice oznamuje, že SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018 pro všechny ročníky proběhne V PONDĚLÍ 4. ZÁŘÍ 2017 V 7:45
HOD. na školním pozemku základní školy v Ostrovačicích (za nepříznivého počasí v budově
školy). Poté se žáci se svými třídními učiteli přesunou do tříd. Po slavnostním zahájení
proběhne schůzka rodičů žáků 1. ročníku v rámci první vyučovací hodiny (v kmenové třídě).
Žáci 2. – 9. ročníku budou mít 3 vyučovací hodiny se svými třídními učiteli, tj. do 10:25 hod.
Žáci si přinesou přezůvky, psací potřeby, ostatní pomůcky dle rozpisu a informací z konce
školního roku a tašku na další učební pomůcky a materiály. Žáci I. stupně, kteří budou využívat
služby ŠKOLNÍ DRUŽINY (ŠD), ji mohou začít navštěvovat od pátku 1. 9. 2017. Do této doby je
nutné podat přihlášku. Pro tyto žáky je zajištěn provoz v pátek 1. 9. v době od 7:30 do 13:30, v
pondělí 4. 9. od 8:45 do 13:30 hod. Další dny bude provoz ŠD probíhat každý den v době od
11:45 do 16:00 hod., v pátky do 15:30 hod. Žáci školy mají možnost předem se přihlásit ve
školní jídelně k PRAVIDELNÉMU STRAVOVÁNÍ, a to denně od 10:00 do 15:00 hod. (vstup ze
školního dvora). Pro žáky ZŠ je oběd zajištěn od pondělí 4. 9. 2017 za předpokladu, že se
nejpozději v pátek 1. 9. 2017 ke školnímu stravování přihlásí. Úterý 5. září 2017 – žáci I.
stupně budou ve škole 4 vyučovací hodiny (1. třída dle dohody s třídní učitelkou 3 hodiny), žáci
II. stupně 5 vyučovacích hodin, opět s třídními učiteli. Středa 6. září 2017 – výuka podle stálého
rozvrhu hodin, provoz ŠD od 11:45 do 16:00 hod. Vzhledem ke ztížené dopravní situaci v
městysi Ostrovačice (z důvodu opravy krajské komunikace č. II/602) žádáme rodiče, děti i žáky,
aby dodržovali bezpečnostní pokyny, které budou průběžně aktualizovány v návaznosti na
postup a aktuální stav prací (předpokládaný termín dokončení stavby je 30. listopadu 2017).
Vyzýváme občany Ostrovačic, aby své děti a žáky vodili do mateřské i základní školy pěšky,
zejména z důvodu omezených možností parkování u základní i mateřské školy. V případě
potřeby dovozu dětí do ZŠ či MŠ žádáme, aby bylo prioritně využíváno parkoviště za Úřadem
městyse Ostrovačice (příjezd od křižovatky od Říčan do „zákazu vjezdu“), protože parkoviště v
ulici Ríšova je využíváno i místními občany a firmami. Protože uzavírka průjezdu silnicí II/602
se týká i autobusových linech, je třeba, aby dojíždějící žáci používali tyto zastávky autobusů: Příjezd do školy autobusů linky 401 (z Litostrova, příjezd do Ostrovačic v 7:14 hod. a z Velké
Bíteše příjezd v 7:20 hod.) – zastávka pro výstup žáků bude umístěna v křižovatce ulic náměstí
Viléma Mrštíka a Veveří (zastávka linky 153 směr Veverské Knínice). Žáci odsud přejdou pěšky
po chodníku přes náměstí Viléma Mrštíka do budovy základní školy. Ostatní spoje linek 401 a
402 mají v Ostrovačicích zastávku pouze v ulici Kníničská u domu č.p. 130. - Odjezdy
autobusů linek 401 a 402 (směr od Brna) jsou všechny z náhradní autobusové zastávky v ulici
Kníničská u domu č.p. 130, tj. včetně autobusů pro odjezd žáků ze školy domů. - Zastávky
autobusů linky 153 zůstávají na svých původních místech v ulici Veveří. Původní ranní spoj z
Veverských Knínic s příjezdem do Ostrovačic v 7:11 hod. již NEBUDE zajíždět na náměstí
Viléma Mrštíka k základní škole. Jediný výstup v Ostrovačicích je na autobusové zastávce u
hřbitova. Žáci z tohoto spoje také odejdou do školy pěšky po chodníku přes ulici Veveří a
náměstí Viléma Mrštíka. - Odjezdy autobusů linky 153 budou i nadále z autobusové zastávky v
křižovatce náměstí Viléma Mrštíka a ul. Veveří. V Ostrovačicích, 28. srpna 2017 Mgr. Milada
Zálešáková v.r. ředitelka školy
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