
 

Informace ke vzdělávání žáků 1. stupně od pondělí 25. 5. 2020. 

Časový rozvrh - dopolední vyučování 7:50 – 12:10 hod. 
 

Třída Učebna 
Čas 

příchodu 
Vstup 

Ukončení 

vyučování 

1. A 1. A 7:50 hod. Hlavní vstup do školy 11:30 hod. 

2. A 2. A 7:50 hod. Vstup  do budovy družiny 11:30 hod. 

3. A 3. A 7:55 hod. 
Vstup do budovy družiny, boční 
dveře 11:35∗ hod. 

4. A  1. skupina 4. A 8:00 hod. Hlavní vstup do školy 12:00∗ hod. 

4. A  2. skupina 7. A 8:00 hod. Vstup přes hřiště na I. pavilon 12:00∗ hod. 

5. A  1. skupina 5. A 8:10 hod. Hlavní vstup do školy 12:10∗ hod. 

      5. A  2. skupina 6. A 8:10 hod. Vstup přes hřiště na I. pavilon 12:10∗ hod. 

 

 ∗ Žáci, kteří se budou stravovat ve  školní jídelně, ukončí vyučování o 15 minut později. 

   O rozdělení žáků do skupin Vás budou informovat třídní vyučující. 

 
Časový rozvrh - odpolední zájmové aktivity   11:30 – 16:00 hod. 
 

Třída Učebna 
Začátek 

aktivit 

Ukončení 

aktivit 

1. A Herna družiny 11:30 hod. 16:00 hod. 

2. A 2. A 11:30 hod. 16:00 hod. 

      4. A 4. A 12:00 hod. 16:00 hod. 

 
 

• V den nástupu do školy 25. 5. 2020 žáci přinesou vyplněné Čestné prohlášení. 
 

• Žáky dle časového rozvrhu si vyzvedává u jednotlivých vstupů do školy a školní 
družiny pověřený pedagogický pracovník.  
 

• ČAS PŘÍCHODU ŽÁKŮ JE NUTNO DODRŽET! 
 

 

Základní škola Hlučín, Hornická 7 
okres Opava, příspěvková organizace 

 
 

Hornická 7, 748 01 Hlučín, Tel./fax: 595 041 377, e-mail: hlucin@zshornicka.cz 
 



• V žákovské knížce musí mít žáci napsáno, zda opouští školu samostatně nebo 
v doprovodu pověřené osoby. 
 

• Vstup do budovy školy a školní družiny je umožněn pouze žákům, nikoli 
doprovázejícím osobám (Komunikace jen prostřednictvím telefonu, emailu 
či Bakalářů.). 
 

• Žáci, kteří se budou stravovat ve školní jídelně, musí být přihlášeni individuálně 
do pátku 22. 5. 2020 na www.strava.cz nebo u vedoucí školní jídelny tel: 595041044, 
mobil: 725061415. 
 

• Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich úschovu. 
 

• V pondělí 25. 5. 2020 si žáci přinesou aktovku s učebnicemi, přezůvky, pracovní sešity, 
psací potřeby, ostatní sešity, které zůstanou do konce školního roku ve třídách. 
 

• Za příhodného počasí se výuka uskuteční i ve venkovních prostorách areálu školy. Proto 
prosíme o vhodné sportovní oblečení avybavení (kšiltovka, mikina, tepláky, deka, 
podsedák, apod.). 
 

• Veškerý pohyb a pobyt žáků a zaměstnanců ve škole bude umožněn pouze 

za dodržení epidemiologických nařízení! 

 

• Změna organizace výuky vyhrazena. 
 
 
 

V Hlučíně, dne 20. 5. 2020           Mgr. Martin Franek
                      ředitel školy 


