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Informace o provozu základní školy od 17. května 2021 

V Telnici dne 14. 5. 2021 

 

Vážení rodiče, 

jsme velice rádi, že na základě novely mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví dochází  
od 17. 5. 2021 k ukončení rotační výuky a obnově provozu základní školy v níže uvedeném režimu. 
V platnosti zůstává povinné testování žáků 1x týdně, nošení ochrany úst a nosu dodržování zvýšené 
hygieny, pravidelné větrání. Mimořádné opatření přikládáme v příloze.  
Těšíme se na všechny žáky a děkujeme za dosavadní spolupráci a trpělivost při všech změnách v tomto 
školním roce. 
 

Mgr. Petr Gabrhel – ředitel školy 

Ranní družina 

je otevřena ve dnech školního vyučování od 6.30 do 7.45 hodin pro všechny žáky. 

Vyučování 

Žáci všech ročníků jsou přítomni ve třídě nejpozději v 7.50 hodin. Vyučování začíná v 8.00 hodin. 

Konec výuky: 

o 1. třída: 11.40 hodin 

o 2. třída: Po, Čt, Pá 11.40 hodin; Út, St 12.35 hodin 

o 3. třída: 12.35 hodin 

o 4. třída: 12.35 hodin 

o 5. třída: Út – Pá 12.35 hodin; Po 13.30 hodin 

 
Stravování 
Obědy mají žáci automaticky přihlášeny. 
1. skupina - odchod ze školy: 12.25 hod., návrat: 13.10 hod. 
2. skupina - odchod ze školy: 12.50 hod., návrat: 13.30 hod. 
3. skupina - odchod ze školy: 13.10 hod., návrat: 13.50 hod. 

V pondělí: 

4. skupina (5. třída): odchod ze školy: 13.30 hod., návrat: 14.10 hod. 

 

Odpolední družina 

Do odpolední družiny odcházejí žáci po skončení vyučování. Je rozdělena na dvě oddělení. 

1. oddělení je v provozu od Po, Čt, Pá  od 11.40; Út, St od 12.50 do 15.20 hod. (Johana Rožnovská) 

2. oddělení je v provozu od 11.40 do 16.30 hod. (Šárka Bursáková) 
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