
 

Základní škola a mateřská škola Blatnice  

pod Svatým Antonínkem, 

okres Hodonín, příspěvková organizace, 

696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem 650 

IČO: 70943133 tel.: 518 331 240 

E-mail: skolablatnice@skolablatnice.cz 

 

 

Oznámení o zahájení školního roku 2020/2021 
 

Ředitelství ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem oznamuje, 

že školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. 9. 2020. 

  

Školní autobus Pastelka pojede ráno: Nová Lhota – 7.15 hod., 

Vápenky u křížku – 7.20 hod., Suchovské Mlýny – 7.25 hod., 

Suchov – 7.30 hod., Blatnička 7.35 hod. 

Odjezd od školy 1. 9. 2020 v 9.15 hod. 

POZOR!!! V dopravních prostředcích se používají roušky! 

 

Základní škola: 

Školní rok 2020/2021 bude slavnostně zahájen v úterý 1. 9. 2020 v 8.00 hodin 

v budově základní školy v kmenových třídách pro všechny ročníky kromě 1. 

třídy. 

Žáci si s sebou v tento den vezmou pouze přezůvky, psací potřeby. Po 

slavnostním zahájení a organizačních záležitostech odejdou žáci v 9.00 hodin 

domů a na autobus. Vyučování podle rozvrhu začne až ve středu 2. 9. 2020. 

Slavnostní přivítání nových prvňáčků se uskuteční v 9.30 hod. ve větraném 

vestibulu školy. Děti si s sebou vezmou aktovku. Zákonní zástupci a rodinní 

příslušníci roušky. Při vstupu do vestibulu školy využijí dezinfekci rukou. Do 

třídy nebudou mít rodiče možnost vstoupit. Po slavnostním zahájení proběhne 

focení dětí v atriu. 

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. 
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Mateřská škola: 

Plný provoz mateřské školy bude zahájen v úterý 1. 9. 2020. 

Provozní doba MŠ je od 6.30 do 16.00 hod., MŠ Suchov od 7.00 – 15.00 hod. 

 

Školní družina: 

Provoz školní družiny bude zahájen až ve středu 2. 9. 2020, v úterý 1. 9. 2020 

školní družina v provozu nebude. 

Přihlášky do ŠD obdrží žáci prvního stupně 1. 9. 2020, jsou i ke stažení na 

webových stránkách školy. Kapacita ŠD je 90 žáků a budou otevřena tři 

oddělení. 

Provozní doba ŠD – 11.35 – 16.00 hod. 

Provozní doba ranní ŠD bude od 6.30 do 7.30 hod. 

 

Školní jídelna: 

Provoz bude zahájen v úterý 1. 9. 2020, ale pouze pro děti z MŠ a zaměstnance. 

Žáci základní školy budou mít oběd až ve středu 2. 9. 2020. 

 

  

Provoz ZŠ, MŠ, ŠD i ŠJ bude podmíněn dodržováním zvýšených 
hygienických požadavků a bude závislý na aktuální epidemiologické 
situaci. 

  

 

 


