
Vážení rodiče, 

v souladu s harmonogramem uvolňování opatření ve školách Vám oznamujeme, že od 8. 6.  

2020 zahajuje naše škola nabídku konzultačních hodin pro žáky II. stupně. Podmínky na naší škole jsou 

pro jejich plnohodnotnou nabídku dobré a předpokládáme, že tyto konzultace budou pro přítomné 

žáky velmi přínosné. Jejich náplní bude především objasnění a upevnění učiva z 2. pololetí tohoto 

školního roku.  Domníváme se, že nemusíme klást důraz na socializační aktivity, neboť vidíme, že naši 

žáci se v obci mezi sebou kontaktují velmi často.  

Pro zdárnou organizaci potřebujeme získat informaci o tom, zda Vaše dcera či syn do školy 

nastoupí. Přes elektronickou žákovskou knížku obdržíte přístupovou adresu k třídnímu dotazníku a 

tímto Vás žádám o jeho vyplnění do 4. 6. 2020. Obsahuje jedinou otázku, týkající se právě účasti ve 

škole. Pokud se rozhodnete, že Váš syn či Vaše dcera do školy nastoupí, je bezpodmínečně nutné, aby 

v první den nástupu přinesl/a vyplněné čestné prohlášení, které je k dispozici na webu školy nebo si ho 

můžete vyzvednout přímo ve škole. Dále musí mít sebou dvě roušky, sáček na jejich ukládání a sáček 

na uložení bot. Upozorňuji, že pokud žák do školy nastoupí, tak již platí stejná pravidla pro omlouvání 

jeho případné absence jako při běžné výuce. Pravidla provozu školy a chování žáků v době 

mimořádných opatření jsou k dispozici na webu školy. 

Harmonogram konzultačních hodin:  

V 6. a 7. třídě v pondělí, středa a čtvrtek.  Začátek pro 6. třídu v 8:15 hodin, konec 

v 11:10 hod. a pro 7. třídu v 8:30 hodin, konec v 11:30 hod. Příchod ke škole nejdříve 10 minut před 

začátkem. Vstup do školy bočním vchodem od jídelny. 

V 8. a 9. třídě v úterý a v pátek. Začátek pro 8. třídu v 8:15 hod., konec v 11:55 hod. a pro 

9. třídu začátek v 8:30 hod. a konec ve 12:10 hod. Příchod ke škole nejdříve 10 minut před začátkem. 

Vstup do školy bočním vchodem od jídelny. 

Přednostně budou probíhat konzultace z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka. Poté 

z fyziky, chemie, dějepisu, případně přírodopisu a zeměpisu. 

Pokud budete mít zájem o obědy, přihlaste se k jejich odběru obvyklým způsobem. 

 

Prachovice dne 28. 5. 2020 
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