
Informace pro rodiče žáků, kteří 25. 5. nastoupí do školy 

 Prosíme rodiče, aby v případě doprovodu dítěte nezajížděli automobilem před školu 

z důvodu zajištění bezpečnosti. 

 Žáci při vstupu do budovy odevzdají podepsané Čestné prohlášení s datem 25.5. 

 Do budovy školy vstupují pouze ti žáci, kteří byli rodiči závazně přihlášeni (viz dotazník). 

 Žáci 1., 2., 3. ročníku vstupují do školy vchodem „A“ (naproti poště). 

 Žáci 4. a 5. ročníku vstupují do školy vchodem „B“ (u papírnictví). 

 Budova školy bude otevřena od 7:45 hodin. 

 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 

 Žáci vždy budou mít u sebe na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky, ručník 

v aktovce nebo krabičku papírových kapesníčků. 

 Oběd mají objednáni ti žáci, kteří o něj projevili zájem. 

 Vzhledem k daným podmínkám při školním stravování, mají skupiny tříd přidělen přesný čas, 

kdy se žáci budou stravovat. Stravování dané skupiny může tedy probíhat i během vyučování 

(nejdříve od 11:00 hodin, poslední skupina od 12:45 hodin). Po obědě bude pokračovat výuka 

dle rozvrhu do 11:30 nebo do 12:30 hodin. Žáci, kteří mají uvedeno, že odchází domů po 

obědě, půjdou se svou třídou (skupinou) na oběd v daný čas a pak budou teprve odcházet 

domů.  

 ŠD při pobytu ve škole:  

Dítě odchází samo: Děti budou vycházet ze školy v danou hodinu (určenou rodiči 

v dotazníku) vchodem „A“. 

Dítě odchází s doprovodem: Děti budou vycházet ze školy v danou hodinu (určenou rodiči 

v dotazníku) vchodem „A“. Budou čekat na doprovod pod dohledem pracovníka školy. 

ŠD při pobytu venku:  

Dítě odchází samo: Děti budou odvedeny před vchod „A“. 

Dítě odchází s doprovodem: Děti budou odvedeny před vchod „A“. Budou čekat na 

doprovod pod dohledem pedagogického pracovníka. 

Veškeré dotazy ohledně provozu školní družiny: telefonní číslo školní družiny nebo email - 

druzina@1zsdobris.cz  

 Oběd 

čas oběda 11:00 - 
11:15 

11:15 – 
11:30 

11:30 – 
11:45 

11:45 – 
12:05 

12:05 – 
12:25 

12:25 – 
12:45 

12:45 – 
13:05 

třída 4. A, 4. B 4. C, 5. A 5. B, 5. C 1. A, 1. B 1. C, 2. A 2. B, 3. A 2. C, 3. B 

 

- rozpis platí pro každý den 

 Doba výuky: 

 výuka do 11:30 výuka do 12:30 

pondělí 1.ABC, 2.ABC, 3.AB, 4.A, 4.B, 5.B 4.C, 5.A, 5.C 

úterý 1.ABC, 2.ABC, 3.AB, 4.A, 4.C, 5.A 4.B, 5.B, 5.C 

středa 1.ABC, 2.ABC, 3.AB, 4.C, 5.A, 5.B, 5.C 4.A, 4.B 

čtvrtek 1.ABC, 2.ABC, 3.AB, 4.B, 4.C, 5.A, 5.C 4.A, 5.B 

pátek 1.ABC, 2.ABC, 3.AB, 4.A, 4.B, 5.B, 5.C 4.C, 5.A 

 

mailto:druzina@1zsdobris.cz

