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Informace pro rodiče a žáky k docházce žáků do školy v posledním 

týdnu školního roku od 22.6. do 26.6. 2020 
 

Základní informace: 

➢ v posledním týdnu školního roku od 22.6. do 26.6. SE NEVAŘÍ – NENÍ V PROVOZU ŠKOLNÍ 

KUCHYNĚ – DĚTI NEBUDOU MÍT OBĚD z důvodu rekonstrukce kotelny v budově školní 

jídelny a družiny, dejte prosím především dětem, které navštěvují odpolední družinu, větší svačiny 

 

➢ KONEC ŠKOLNÍHO ROKU na naší škole je V PÁTEK 26.6. – NA PONDĚLÍ 29.6. A ÚTERÝ 

30.6. JE VYHLÁŠENO ŘEDITELSKÉ VOLNO 

 

➢ akcí, které nejsou vzděláváním (předání vysvědčení, focení, rozloučení se závěrečnými ročníky, 

odevzdávání učebnic), se mohou účastnit všichni žáci bez omezení počtu či nutnosti dodržovat 

homogennost skupin, stále však bude nutné předložit Čestné prohlášení a do škol nebudou moci 

osoby s příznaky virového onemocnění 

 

➢ pravidla pro školní skupiny docházející nyní do školy za účelem vzdělávacích aktivit zůstávají 

nedotčena a ve stejném režimu jako doposud (omezení počtu na 15, u 1. stupně ZŠ neměnnost 

skupin apod.) budou pokračovat až do konce školního roku 

 

➢ všichni žáci odevzdají učebnice a klíče od skříněk v posledním týdnu školy (dle harmonogramu), 

případně je možné je odevzdat dle individuální domluvy, žáci 2.-5. třídy odevzdají učebnice dle 

domluvy s třídními učiteli 

 

 

 

 

Harmonogram týdne od 22.6. do 26.6.2020 
 

Pondělí 22.6.2020 
1.-5. třída pokračuje ve stejném režimu jako doposud 

 

 8.30 – 10.00  6. třída – odevzdávání učebnic, klíčů, vyklizení skříněk, třídnická hodina 

(mohou se zúčastnit všichni žáci, u nově příchozích nutno doložit Čestné prohlášení) 

 

 10.15 – 11.45  7. třída – odevzdávání učebnic, klíčů, vyklizení skříněk, třídnická hodina 

(mohou se zúčastnit všichni žáci, u nově příchozích nutno doložit Čestné prohlášení) 

 

 

Úterý 23.6.2020 
1.-5. třída pokračuje ve stejném režimu jako doposud 

 

 8.30 – 10.00  8. třída - odevzdávání učebnic, klíčů, vyklizení skříněk, třídnická hodina 

(mohou se zúčastnit všichni žáci, u nově příchozích nutno doložit Čestné prohlášení) 

 

 10.15 – 11.45  9. třída – odevzdávání učebnic, klíčů, čipů, vyklizení skříněk, třídnická hodina 

(mohou se zúčastnit všichni žáci, u nově příchozích nutno doložit Čestné prohlášení) 

 



Středa 24.6.2020 
1.-5. třída pokračuje ve stejném režimu jako doposud 

 

 

Čtvrtek 25.6.2020 
1.-5. třída pokračuje ve stejném režimu jako doposud 

 

 Proběhne fotografování tříd dle uvedeného harmonogramu (mohou přijít všichni žáci, u nově 

příchozích nutno doložit Čestné prohlášení): 

 

  9.20 – 1.A 

  9.30 – 9.třída 

  9.40 – 8.třída 

  9.50 – 7.třída 

  10.00 – 6.třída 

10.10 – 5.třída 

10.20 – 4.třída 

10.30 – 3.třída 

10.40 – 2.třída 

10.50 – 1.B 

 

 V 11.00 proběhne na školním dvoře krátké rozloučení 9. třídy se školou. 

 

 

Pátek 26.6.2020 
8.30 – závěrečné rozloučení se školním rokem na školním dvoře, poté rozdání vysvědčení 

v kmenových třídách (mohou se účastnit všichni žáci školy), odchod žáků domů, v tento den 

už NEBUDE PROBÍHAT STANDARTNÍ VÝUKA A TAKTÉŽ NEBUDE ODPOLEDNÍ 

DRUŽINA 


