
Organizace vydávání vysvědčení  

Pondělí 29. června 2020: 

6. A: 8:15 – 9:00, p. uč. Poláčková Kostelecká (uč. 6. A) 

7. A: 8:15 – 9:00, p. uč. Marečková (uč. Vv) 

7. B: 8:15 – 9:00, p. uč. Škaroupková (uč. 7. B) 

7. C: 8:15 – 9:00, p. uč. Novotná (uč. 6. B) 

8. B: 8:15 – 9:00, p. uč. Palatková (uč. F) 

8. C: 8:15 – 9:00, p. uč. Sobotková (uč. Př) 

Zákonní zástupci těch žáků, kteří se nezúčastní předávání vysvědčení, si mohou vysvědčení a pomůcky 
(Vv, Tv, přezůvky) vyzvednout u třídního učitele, a to od 9:30 do 10:30 hodin. V případě, že si nemůžete 
vysvědčení vyzvednout v uvedeném čase, tak máte možnost si je vyzvednout každou středu od 9:00 
do 11:00 hodin v kanceláři školy.  

Při vstupu do školy odevzdají žáci, kteří nenavštěvovali dobrovolnou výuku v budově školy, ČESTNÉ 
PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ (formulář je ke stažení 
na webových stránkách školy). Žáci jdou přímo do určené učebny, nepřezouvají se, nenavštěvují 
ostatní třídy, vyjma příchodu do učebny se nezdržují na chodbách školy. 

Z hygienických důvodů není možno v tento den zajistit žákům II. stupně oběd ve školní jídelně. 

 

Úterý 30. června 2020: 

1. AB, 2. AB, 3. AB, 4. AB, 5. AB: 8:00 – 8:45 (kmenové učebny) 

6. B: 8:15 – 8:50, p. uč. Halouzková (uč. 6. B) 

6. C: 8:15 – 8:50, p. uč. Donéová (uč. 6. C) 

8. A: 8:15 – 8:50, p. uč. Šťastná (uč. 8. A) 

9. ABC: 8:15 – 9:00 kmenové učebny, školní hřiště 9:00 – 9:20, p. uč. Novotný, Košárková, Pouzarová 
(předání vysvědčení, rozloučení se se školou, špalír – pouze se zaměstnanci školy)  

Zákonní zástupci těch žáků, kteří se nezúčastní předávání vysvědčení, si mohou vysvědčení a pomůcky 
(Vv, Tv, přezůvky) vyzvednout u třídního učitele, a to od 11:00 do 12:00 hodin. V případě, že si 
nemůžete vysvědčení vyzvednout v uvedeném čase, tak máte možnost si je vyzvednout každou středu 
od 9:00 do 11:00 hodin v kanceláři školy.  

Při vstupu do školy odevzdají žáci, kteří nenavštěvovali dobrovolnou výuku v budově školy, ČESTNÉ 
PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ (formulář je ke stažení 
na webových stránkách školy). Žáci jdou přímo do určené učebny, nepřezouvají se, nenavštěvují 
ostatní třídy, vyjma příchodu do učebny se nezdržují na chodbách školy. 

Z hygienických důvodů není možno v tento den zajistit žákům II. stupně oběd ve školní jídelně. 


