
POSLEDNÍ INFO VÁNOCE 2020 
 
Výňatek z dnes dostupných zpráv MŠMT: 
Vánoční prázdniny budou mít letos žáci a 
středoškoláci o dva dny delší, než se původně 
plánovalo. Namísto původně zamýšleného  
22. prosince půjdou žáci i studenti naposledy 
do školy už v pátek 18. prosince. 

Nynější prodloužení vánočních prázdnin    
znamená, že se žáci i studenti vrátí do školních lavic až 4. ledna. Pokud ovšem               
vláda nebo ministr mezitím nepřijmou kvůli epidemické situaci jiná opatření. 

Na základě těchto podkladů rozhodla ředitelka školy o úplném uzavření školy od            
pondělí 21.12. 2020 pro všechny žáky celé školy, včetně MŠ. 

PROGRAM NA POSLEDNÍ PŘEDVÁNOČNÍ DNY: 

Ve všech třídách již září vánoční stromečky. Děti připravují dárky pro babičky a             
dědečky do DD v Polici, kreslí přáníčka svým blízkým a těší se na svátky, které               
především mají vonět klidem, štěstím a pohodou.  

Provoz MŠ + ZŠ+ ŠD  do 18.12. běžně. 

středa 16.12. - upečeme vánočky, natočíme třídní vánoční přáníčka na video, které            
bude před svátky zveřejněno. Výuka podle rozvrhu ve třídách do 12,30, poté            
družina.  

čtvrtek 17.12. - kreslíme přáníčka, pro 3.- 5. roč. 9,45 - 10,30 výukové video ve               
spolupráci se střední školou Hradec Králové formou online pořadu přes projekci.           
Výuka podle rozvrhu ve třídách do 12,30, poté družina. Po obědě zástupci školy             
odvezou balíčky s nazdobenými perníčky a dětskými vánočními kresbami do DD           
Police.  

pátek 18.12. - ranní výuka ve třídách do 9,30 ( vánoční program), poté vánoční víla               
s malým překvapením v tělocvičně, následuje vánoční stromeček s dárky v družině            
pro všechny žáky do oběda. Po obědě vánoční sezení a hraní v družině ( možno pro                
děti, které se tohoto dne účastní, aby si přinesly malé množství cukroví na             
ochutnání). Mimořádná účast tento den v družině zápis do družinového deníčku           
nebo ŽK.  

Všem rodičům přejeme pokud možno klidné svátky a zejména zdraví do dalšího            
roku. za malé i velké ze suchdolské školičky  

Lenka Soumarová 


