
ORGANIZACE ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 

 

 
 

3. 9. 2018  
Slavnostní zahájení nového školního roku v době 8.00 – 8.20 hodin. 

 

 

4. 9. 2018   

Třídnické práce, ukončení vyučování všech ročníků bude po 4. vyučovací 

hodině v 11.40 h. 

 

Zahájení provozu školní družiny (provoz ŠD bude během letošního školního 

roku do 15.30 h). 

Do školní družiny budou od úterý 4. 9. 2018, v souladu se školním řádem, 

přednostně přijati žáci 1. a 2. roč. a dojíždějící žáci 3. roč.   

Ostatní žáci budou přijati do ŠD od 7. 9. 2018 v případě volné kapacity ŠD 

(nejdříve žáci dojíždějící a mladší).  

 

Pokud by některé dojíždějící děti ze 4. a 5. ročníku nemohly být z kapacitních 

důvodů od 7. 9. přijaty do ŠD, zajistíme jim od 7. 9. 2018 po poslední vyučovací 

hodině pobyt ve škole do odjezdu prvního autobusu do místa bydliště. 

 

Zahájení provozu školní jídelny. 

 

 

5. 9. 2018 Zahájení výuky dle rozvrhu hodin (opakování a úvod do učiva 

jednotlivých předmětů) 

 

 

                                                    

                                                 S pozdravem 

 

                                                                                 PaedDr. Hynek Hradecký v. r. 
                                                                                                                 ředitel školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vážení rodiče, 

                   pro zajištění bezpečnosti Vašich dětí prosíme o informaci, 

kdy budou Vaše děti, v níže uvedené dny, odcházet ze školy domů. 

 

 

 

Jméno a příjmení dítěte: ……………….…………………………………   

ročník ve školním roce 2018/2019: ………………………. 

    

 V úterý 4. 9. 2018 odejde:     
a/  po 4. vyuč. hodině nebo po obědě samostatně 

b/  ze ŠD v …………. hod. samostatně 

c/  ze ŠD cca v ……... hod. s doprovodem zák. zást. 

 

    Ve středu 5. 9. 2018 odejde: 

      a/  po poslední vyuč. hodině dle rozvrhu nebo po obědě samostatně 

b/  ze ŠD v …………. hod. samostatně 

c/  ze ŠD cca v ……... hod. s doprovodem zák. zást. 

 

    Ve čtvrtek 6. 9. 2018 odejde: 

     a/  po poslední vyuč. hodině dle rozvrhu nebo po obědě samostatně  

     b/  ze ŠD v …………. hod. samostatně 

     c/  ze ŠD cca v ……... hod. s doprovodem zák. zást. 

 

V pátek 7. 9. 2018 

 

     a/  po poslední vyuč. hodině dle rozvrhu nebo po obědě samostatně 

b/  ze ŠD v …………. hod. samostatně 

c/  ze ŠD cca v ……... hod. s doprovodem zák. zást. 

 

 

    V případě změny odchodů během týdne pošlete, prosím, po dětech 

v příslušný den lísteček s datem, požadovanou změnou odchodu a Vaším 

podpisem. 

 

 

                                                               

 

V ……………………..   dne ..….…   2018            

                                                                 

                                                                                  ….. ………………………… 

                                                                                           podpis rodičů:                                                       


