
Vážení rodiče. 

 
Zasíláme Vám informace k nástupu Vašich dětí do školy od 25. 5. 2020. 
Děti jsou rozděleny do skupin viz informace od třídního učitele. 
V pondělí 25. 5. 2020 bude příchod dětí ke škole v 7:50 (1. – 3. roč. přední vchod, 4. – 5. roč. zadní 
vchod), každý si najde svého třídního učitele nebo učitele ze skupiny, do které bude patřit. 
Od úterý 26. 5. 2020 budou děti chodit již samostatně. Škola bude otevřena od 7:40, půjdou rovnou 
do své třídy, kde se přezují, umyjí a vydezinfikují ruce. 
Každý den budou mít všechny skupiny 4 vyučovací hodiny dle rozvrhu, který obdržíte od třídního 
učitele. Konec výuky v 11:40. Žáci, kteří budou odcházet samostatně dle času uvedeného v přihlášce, 
v pondělí donesou papír o samostatném odchodu ve stanovený čas (viz příloha). 
  
Všechny rodiče prosíme, aby při sebemenším náznaku nachlazení či virózy děti do školy neposílali. 
  
S sebou do školy: 

• NUTNÉ S SEBOU v den nástupu: čestné prohlášení (viz příloha) podepsané rodiči 
s pondělním datem (žáci bez tohoto prohlášení nebudou vpuštěni do školy), papír o 
samostatném odchodu ze školy (pouze žáci, kteří odcházejí sami).  

• Každý den s sebou: 2 roušky + igelitový sáček, přezůvky, svačina a pití, učebnice, sešity a 
pomůcky pro výuku dle rozvrhu, žákovský diář. Na odpolední „družinu“ si děti přinesou 
vlastní knížku případně i vlastní malou hru. 

• První den si žáci vyzvednou ve svých skřínkách přezůvky. Přezouvat se budou až ve třídě. 
Šatní skříňky první den vyklidí a již je nebudou využívat. Klíček od skříňky vrátí třídnímu 
učiteli. 

• V případě nepřítomnosti žáka ve škole je třeba jej omluvit bezprostředně třídnímu učiteli + 
písemně po návratu do školy do žákovského diáře. Sdělte TU i důvod nepřítomnosti. 

  
  
Prosím, upozorněte své děti na následující hygienická opatření: 

• Dodržování rozestupů cca 2 m. 
• Důkladné mytí rukou. 
• Zakrývání úst a nosu ve společných prostorách a dle pokynů vyučujícího ve výuce. 
• Žáci různých skupin se ve škole vyhnou společnému kontaktu. 

  
Veškeré další informace obdrží žáci v den nástupu od vyučujících. 
  
V případě dotazů pište na mail charvatovale@zs26.plzen-edu.cz nebo volejte 725 504 151 (Lenka 
Charvátová, zástupkyně ředitelky). 
  

 
  

S přáním hezkého dne 
  

Mgr. Lenka Charvátová 
zástupkyně ředitelky školy 

26. základní škola 
Skupova 22 

301 00 Plzeň 
tel.: 378 028 632 

mob.: 725 504 151 
email: charvatovale@zs26.plzen-edu.cz 

web: www.zs26plzen.cz 
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