
 

Informace k zakončení školního roku dne 30. června 2020 a k vydávání vysvědčení 

 

1. stupeň 

Provoz školy: 7.40 – 15.00 h, nebude již probíhat dobrovolná výuka ve skupinkách Všichni 

žáci budou mít pouze 1 vyučovací hodinu, ve které dostanou vysvědčení. Do školy v tento den 

mohou i ti žáci, kteří se nezúčastňovali dobrovolné výuky na 1. stupni. 

Musí mít roušku a vyplněné čestné prohlášení, které si můžete stáhnout na stránkách školy. Bez 

tohoto prohlášení nebude žákovi umožněn vstup do budovy školy.  

Rodiče žáků, kteří do školy v úterý nepřijdou, si mohou dodatečně vyzvednout vysvědčení           

v kanceláři v úředních hodinách.  

 

Příchody jednotlivých ročníků před školu budou zachovány jako dosud: 

1. ročníky – 7.40 h 

2. ročníky – 7.50 h 

3. ročníky – 8.00 h 

4. ročníky – 8.10 h 

5. ročníky – 8.20 h 

Po předání vysvědčení (8.45) odchází žáci sami domů. 

Oběd: 10.30 – 12.00 – pouze pro žáky, kteří byli přihlášeni k dobrovolné výuce a zůstávají ještě 

dál ve školní družině. 

 

Vyzvedávání dětí: 12.00 - 15.00 – zvonek DRUŽINA u vstupu do školy. 

Čekejte prosím na děti před školou. 

 

2. stupeň 

Žáci budou mít jednu třídnickou hodinu, ve které si rozdají vysvědčení. 

Podmínky vstupu do školy nadále podmíněny mimořádnými opatřeními, tzn. s sebou roušku a 

čestné prohlášení, které si můžete stáhnout na stránkách školy. Bez tohoto prohlášení nebude 

žákovi umožněn vstup do budovy školy. Toto platí jen pro žáky, kteří od března dosud ve škole 

nebyli. Žáci, kteří se již ve škole účastnili třídnických hodin nebo přípravy deváťáků                       

k přijímacím zkouškám, nemusí toto prohlášení znovu nosit. 

Rodiče žáků, kteří do školy v úterý nepřijdou, si mohou dodatečně vyzvednout vysvědčení             
v kanceláři v úředních hodinách.  

 

Rozpis příchodů jednotlivých ročníků: 

Žáci 6. a 7. ročníků sraz v 8.30 před školou 

Žáci 8. ročníků sraz v 8.40 před školou 

Žáci 9. ročníků sraz v 8.50 před školou.  

Po předání vysvědčení odchází žáci sami domů. 

V případě žáků 9. ročníků ještě proběhne v areálu školy krátké slavnostní rozloučení. 

 

Děkujeme za spolupráci.  


