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DOTAZNÍK PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ VI. – VIII. TŘÍDY 

DOCHÁZKA DO ŠKOLNÍ SKUPINY OD 8. 6. 2020 

 

Jméno a příjmení žáka:                                 

Jméno a příjmení zákonného zástupce:   

Číslo telefonu, na kterém budete k zastižení, po dobu pobytu žáka ve škole:  

Využiji možnosti zařazení dítěte do školní skupiny*):       ANO   NE   

Žáci zařazení do školní skupiny mají právo na oběd. 

Žádám o přihlášení mého dítěte k odběru stravy*):          ANO   NE 

     

Organizace docházky za účelem konzultace v základních a naukových předmětech: 

 Žáci budou do budovy vcházet průběžně ze strany školního dvora bez doprovodu zákonných zástupců a 

po dezinfekci rukou se přesunou rovnou do třídy. 

 Ve třídě bude 15 žáků (dle místních podmínek jej bude možné navýšit), vzniknou tzv. školní skupiny, které 

budou neměnné, budou zůstávat ve třídě, učitelé za nimi budou docházet.  

 Žáci třídnímu učiteli při nástupu předloží podepsané čestné prohlášení, které je součástí tohoto dopisu. 

 V průběhu vyučování bude doporučeno nošení roušky dle pokynů k výuce. 

 Účast je nepovinná - jedná se o dobrovolné rozhodnutí zákonných zástupců. 

 Škola přijme a zajistí veškerá možná hygienická opatření. 

 Složení skupin je neměnné po celou dobu docházky, žáka nelze zařadit do školní skupiny později než  

k 4. 6. 2020.  

 

Harmonogram a rozpis činností (4 vyučovací hodiny od 9:00 do 12:40):  

 

Pondělí: 6. a 7. ročník 

Středa: 7. a 8. ročník        český jazyk, matematika, anglický jazyk, naukový předmět 

Pátek: 8. a 6. ročník 

 

Přesné rozdělení dětí do studijních skupin, místností a jejich rozvrh hodin dostanou zákonní zástupci mailem 

v pátek 5. 6. 2020. 

 

 

Pokud máte nějaké dotazy nebo připomínky, napište. 

Přeji hezký zbytek dne. 

Mgr. Zdeněk Navrátil 

*) zatrhněte a nejpozději do 4. 6. 2020 pošlete elektronicky třídnímu učiteli 

 

Dne:      Podpis zákonného zástupce:  _________________________________ 
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