Řevničov 29.8.2016

Vážení rodiče,
dovolte mi, abych Vás pozdravil s blížícím se koncem letních prázdnin a pozval Vás
na slavnostní zahájení nového školního roku 2016/2017 spojené s pasováním žáků první třídy,
které proběhne ve čtvrtek 1. září 2016 od 8:00 hod. v prostorách školní tělocvičny. Setkáte
se nejen se svými budoucími spolužáky, ale i s celým pedagogickým sborem zaměstnanci
školy.
Po slavnostním zahájení školního roku si převedou třídní učitelé své žáky do kmenových tříd,
kde jim budou podány základní informace o chodu a organizaci nového školního roku. První
den pro žáky skončí v 10:00 hod. Žáci 1. stupně základní školy mohou využít školní
družinu do 12:00 hod.
Od 2. 9. 2016 bude škola v plném provozu, výuka bude probíhat dle platného rozvrhu,
který naleznete na našich webových stránkách www.skolarevnicov.cz, školní družina
bude v provozu od 6:00 hod. do 17:00 hod.
Stravování žáků bude zajištěno od 2. 9. 2016, všichni žáci budou mít přednastaveno
stravování a je třeba si případné Vámi požadované změny provést přes internetový
portál www.strava.cz.
Krátce mi dovolte se zmínit o změnách pro nový školní rok. V průběhu letních prázdnin
proběhla kompletní rekonstrukce sociálních zařízení pro děvčata, školní kuchyně byla
vybavena novou vzduchotechnikou, byl zřízen nový kabinet pro paní učitelky1.stupně
základní školy, žákům druhého stupně byl vyměněn žákovský nábytek v podobě školních
lavic, byla provedena řada drobných oprav.
Došlo k řadě personálních změn, v pedagogickém sboru máme dvě nové paní učitelky, ve
škole bude působit rodilý mluvčí, k personálním změnám došlo i v oblasti technickohospodářských pracovníků, do školy nastoupí nový správce budov a nové paní uklízečky.
Pevně věřím, že nový školní rok je připraven a zajištěn tak, aby výchova a vzdělávání na naší
škole probíhala bez větších problémů a výsledky našich žáků byly k radosti nejen nám
učitelům, ale i Vám všem rodičům.
Přeji krásný zbytek letních prázdnin a těším se nadcházející spolupráci,

Mgr. Václav Řešátko
ředitel školy

