
FAQ 

 

 

PŘED PRVNÍM VSTUPEM DO ŠKOLY 

Čestné prohlášení  

- Bez čestného prohlášení žák nebude vpuštěn do školy.  

Potvrzení odchází sám – skupiny R 

- 25. 5. budou mít všichni žáci skupiny R5, R6, R7 (+ ti, kteří jsou přihlášeni pouze k dopolední výuce, 

ale jsou zařazeni ve skupině CD)  – lze zaslat předem učiteli dané skupiny ve formě scan. 

Záznam o odchodu – skupiny CD 

- 25. 5. budou mít všichni žáci skupiny CD1, CD2, CD3, CD4  – lze zaslat předem učiteli dané skupiny 

ve formě scan. 

Potvrzení odchází jinak – skupiny CD 

- Toto potvrzení musí mít ti žáci, jejichž odchod v daném dni se liší od odchodu, uvedeném 

v Záznamu o odchodu. 

Roušky  

- Žák je povinen mít s sebou dvě roušky a dva sáčky (na použitou a čistou) roušku. Ve výjimečných 

případech může škola při zapomenutí poskytnout jednorázovou roušku. 

 

PROVOZ ŠKOLY  

Provozní doba 

- 8.00 – 16.00h  

- Začátek a konec dopolední výuky se řídí rozpisem dané skupiny. 

Příchod do školy 

- V době omezeného provozu školy v době od 25. 5. do 26. 6. si žáky vyzvedává před školou pedagog 

dané skupiny; žáci dané skupiny se scházejí ve stanoveném čase na stanovišti č. 1 nebo 2. 

Pozdní příchody 

- Stane-li se, že se ve výjimečném případě žák opozdí a nestihne příchod do školy v čase své skupiny, 

dojde k brance č. 2, kde zvoní na kancelář účetní. (V případě opakovaných pozdních příchodů může 

být žák vyloučen ze skupiny.) 

 

https://www.zssterboholy.cz/files/zs_pr/cestne_prohlaseni.pdf
https://www.zssterboholy.cz/files/zs_pr/2020_omezprovoz_odchazi_sam_r.pdf
https://www.zssterboholy.cz/files/zs_pr/2020_zaznam_o_odchodu_zaka.pdf
https://www.zssterboholy.cz/files/zs_pr/2020_omezprovoz_odchazi_jinak_cd.pdf
https://www.zssterboholy.cz/files/zs_ot/rozpis_skupiny_web.pdf


Příchody a odchody mimo stanovenou dobu 

- V době omezeného provozu školy v době od 25. 5. do 26. 6. žáci nemohou přicházet či odcházet 

během vyučování (odchod k lékaři apod.). V případě, že žák nemůže přijít či odejít v čase 

stanoveném pro danou skupinu, nejde daný den do školy vůbec. 

Rozvrh hodin 

- V době omezeného provozu školy v době od 25. 5. do 26. 6. se žáci neučí podle rozvrhu hodin. 

Délky vyučovacích bloků a rozvržení předmětů si volí pedagogové dané skupiny. 

Velká přestávka 

- Každá skupina má vymezený čas své velké přestávky. 

Domácí úkoly 

- V době omezeného provozu školy v době od 25. 5. do 26. 6. žáci nebudou dostávat domácí úkoly. 

Žáci si mohou učebnice a sešity nechat po celou dobu ve škole.  

Pomůcky  

- Žáci si přinesou všechny učebnice a sešity a pracovní listy, které vypracovávali v rámci výuky na 

dálku. Denně budou nosit žákovskou knížku a penál. 

Kroužky  

- Škola nepořádá žádné zájmové kroužky ani se nepodílí na jejich organizaci. V době po ukončení 

provozu školy (tj. od 16.00h) poskytuje k užívání školní hřiště a oddělené suterénní prostoty. 

Veškerá organizace je na subjektech pořádajících kroužky. 

 

 

 


