
 
 
 
 
CO VŠE POTŘEBUJEŠ VĚDĚT K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021? 
Školní rok začíná v úterý 1. září 2020 a končí ve středu 30. června 2021.  
Zahájení pro žáky 1. ročníků i ostatních ročníků proběhne ve třídách dle vyvěšeného rozpisu  
na vstupních dveřích budovy školy v 8:00 hodin a bude ukončeno v 9:00 hodin. Pravidelné 
vyučování dle platného rozvrhu bude zahájeno ve středu 2. září 2020.   
Žáci dálkového studia zahajují školní rok v úterý 1. září 2020 ve 14:00 hod. 
Informace k učebním pomůckám, které budeš potřebovat, obdržíš v průběhu prvního týdne 
školního roku. Pro první den školy ti bude stačit propiska a zápisník  
 
INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ 
Každý nový strávník musí nejdříve vyplnit přihlášku ke stravování (příloha na internetových 
stránkách školy nebo přímo v kanceláři ŠJ, Gorazdovo nám. 1).  V kanceláři ŠJ za poplatek Kč 100,00 
zakoupit čip ke stravování (při ukončení stravování záloha bude vrácena).  Úhrada stravného se 
provádí inkasním způsobem, proto je potřeba si u svého bankovního účtu vyřídit „ Povolení  
k inkasu“. Ve výjimečných případech lze stravu hradit v hotovosti. Přihlašovat ke stravování se 
můžete již od 24. srpna do 31. srpna 2020 v době od 8,00 do 12,00 hodin. Z důvodu náročnosti 
začátku měsíce září doporučuji dle možností tento týden využít k vyřízení přihlášky ke stravě. 
Všichni strávníci jsou od 1. září 2020 automaticky přihlášeni ke stravě. Odhlášky nebo změnu  
ve stravování oznamte telefonicky nebo e-mailem.  
Celodenní strava pro ubytované žáky se bude připravovat až od středy 2. září 2020. 
 
PRÁZDNINY 
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října 2020 a pátek 30. října 2020. 
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. 
Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021. 
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou od 5. února 2021 do 12. února 2021. 
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021. Pátek 2. dubna 2021 je Velký pátek, tzv. 
ostatní svátek dle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích. 
Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021. Období školního 
vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.  
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ROZVRH ZVONĚNÍ 
Hodina   Přestávka 

0. 7:10 7:55 5 min 
1. 8:00 8:45 10 min 
2. 8:50 9:35 20 min 
3. 9:55 10:40 10 min 
4. 10:50 11:35 10 min 
5. 11:45 12:30 5 min 
6. 12:35 13:20 5 min 
7. 13:25 14:10 5 min 

 
 


