
PROVOZ ZŠ Vedrovice od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 
 
 
Vážení rodiče,  
 
přečtěte si prosím následující informace k provozu ZŠ Vedrovice. 
Více informací je také v dokumentu Ochrana zdraví a provoz základních škol v období 
do konce školního roku 2019/2020 pod odkazem na tento dokument. 
 
Žáci přihlášení k docházce v určeném období jsou rozděleni do 3 skupin: 
1. skupina – žáci 1. ročníku 
2. skupina – žáci 2. a 3. ročníku 
3. skupina – žáci 4. a 5. ročníku 
 
V pondělí 25. 5. 2020 jsou žáci povinni přinést Čestné prohlášení. Bez něj nemůže být žák 
přijat do školy. Pokud si je nemůžete vytisknout doma, jsou vytisknuté formuláře k dispozici 
na Obecním úřadě (chodba u vchodu).  
Žák má k dispozici s sebou na den minimálně 2 ochranné prostředky (tedy 2 roušky) a sáček 
na uložení roušky. 
 
Vstupy pro jednotlivé skupiny z důvodu stavebních prací na ZŠ: 
1. skupina – hlavní vchod Obecního úřadu Vedrovice, příchod v 7.50 
2. skupina – hlavní vchod Obecního úřadu Vedrovice, příchod v 7.50 
3. skupina – hlavní vchod Informačního centra (muzea) Vedrovice, příchod v 7.50 
 
Prosím, dodržujte odstupy, minimalizujte shromažďování osob před vstupy. Pedagog si žáky 
u vstupu vyzvedne, vstup je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 
Opakované nedodržování stanovených hygienických pravidel je důvodem k nevpuštění žáka 
do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy. 
 
Začátek výuky v 8.00 hodin, konec výuky ve 12.45 hodin.  
 
Vydávání obědů: 
1. skupina – 11.00–11.45 
2. skupina – 11.45–12.15 
3. skupina – 12.15–12.45 
 
Pobyt žáků v požadované délce do 16.00: 

• pokud bude chtít zákonný zástupce, aby žák odešel dříve než v 16.00, je třeba žáka 
předem písemně omluvit (lísteček předá ráno žák ve škole sám) 

• pokud bude zákonný zástupce čekat před vstupem do budovy, může o tom případně 
telefonicky informovat pedagogického pracovníka na tel. čísle 603 176 129 

 
Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se na viděnou s žáky ve škole "#$% 
 
Tým ZŠ Vedrovice 


