
Informace k výuce od 25. 5. 2020 

Žák se dostaví v níže uvedený čas (pokud možno přesně) před školu – zde si ho vyzvedne vyučující 

příslušné třídy. Rodiče nemají do školy vstup povolen, škola bude v průběhu výuky zavřená. 

5. ročníky – 7.45 

4. ročníky – 7.50 

3. ročníky – 7.55 

2. ročníky – 8.05 

1. ročníky – 8.15 

Svačinky a pití s sebou!!! (automaty nefungují) 

Hygiena (dezinfekce rukou) bude pro žáky zajištěna v průběhu celého dne. Žák je povinen mít s sebou 

2-3 roušky + igelitový sáček na jejich uschování. Pohyb po škole výhradně s rouškou, ve výuce dle 

rozhodnutí vyučujícího. 

Při výjimečném pozdějším příchodu čeká žák před školou do doby, než odejdou všechny skupiny a 

pak kontaktuje sekretariát. 

Jakákoli nepřítomnost se musí omlouvat - pokud možno dopředu (omlouvá se TU nebo v kanceláři 

školy). 

Upozorňujeme, že během pobytu ve škole bude zakázáno používání mobilů (z hygienických důvodů). 

Konec výuky: 

5. ročníky – 11.30 

4. ročníky – 11.40 

3. ročníky – 11.55 

2. ročníky – 12.05 

1. ročníky – 12.15 

Žáci, kteří nejsou přihlášeni k obědu a odpoledním činnostem odcházejí v tyto časy samostatně před 

školu. 

Obědy:  pokud ještě nemáte přihlášeny, je nutné obědy nahlásit v jídelně nejpozději do 22.5.2020 do 

12.00. 

Žáci, kteří jsou přihlášeni pouze na oběd (bez odpolední činnosti) odcházejí ihned po obědě sami před 

školu.  

Děti přihlášené do odpoledních činností budou odcházet dle písemně nahlášených časů odchodů 

příslušnému pedagogovi – časy odchodů se předají nejpozději při nástupu 25.5.2020 ráno třídnímu 

učiteli. 

Danou variantu zvolte v tabulce a 25.5.2020 ráno odevzdejte příslušným pedagogům. 

Odchody budou závazné, není možno pouštět dítě na základě telefonického rozhovoru nebo SMS – 

telefon bude mimo provoz. 



 

Návratka pro žáky 1. – 2. roč. (všichni) + pro žáky 3. – 5. roč., jejichž rodiče jsou zaměstnaní u IZS 

Jméno: Třída:    

     

Odchod ihned po 
výuce: ANO x NE 

   

Odchod ihned po 
obědě: ANO x NE 

   

Odpolední 
činnosti: ANO x NE 

   

Pokud odpolední činnosti ANO, pak vyplňte dále čas odchodů: 

PO ÚT ST ČT PÁ 
     

Podpis zákonného zástupce: 

Pokud není možnost návratku vytisknout, napište danou variantu an samostatný papír a taktéž 

odevzdejte 25.5.2020 

 

 


