
Organizace předávání vysvědčení v pátek 26. 6. 2020

Vážení žáci a jejich zákonní zástupci.

1. Předávání vysvědčení bude probíhat v areálu za budovou školy z oken učebny U1.

2. Z preventivních důvodů jsme přistoupili  k rozdělení početných tříd (prima, sekunda, tercie,
kvarta, kvinta) do dvou skupin, přičemž každá skupina bude mít jiný čas příchodu a předání
vysvědčení podle níže uvedeného časového rozpisu.

3. O rozdělení žáků do skupin Vás bude informovat třídní učitel formou e-mailu.

4. Pro vstup do areálu školy použijte pouze hlavní bránu z ulice Komenského sady. Vstup do
budovy školy nebude umožněn.

5. Při vstupu do areálu školy žák, případně jiná osoba vyzvedávající vysvědčení musí předložit
čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění vyučujícímu u
hlavní brány. Čestné prohlášení bude součástí e-mailu, který obdržíte od třídního učitele.

6. Po odevzdání  čestného  prohlášení,  případně  jiná  osoba  vyzvedávající  vysvědčení  přejde  k
oknům učebny U1, kde si převezme vysvědčení (vysvědčení bude předáno pouze žákovi nebo
jeho zákonnému zástupci, případně další osobě, která předá písemné zplnomocnění zákonného
zástupce žáka nebo zletilého žáka k vyzvednutí vysvědčení).

7. Po vyzvednutí vysvědčení přebírající osoba ihned opouští areál školy.

8. Čipy a klíče od skříněk se předávat nebudou.

9. Nelze předávat žádné děkovné ani upomínkové předměty, včetně květin.

10. Věci ze skříněk bude možné si po telefonické domluvě vyzvednout v týdnu od 29. 6. do 3. 7.
2020 individuálně a to pouze v nezbytných případech. 

       Sekretariát:  581 705 321
       Ředitel školy: 581 705 320, 774 480 517, e-mail: jiri.farny@glnb.cz

11. Při pobytu v areálu školy je povinnost všech dodržovat platná hygienická opatření, zejména
soubor  hygienických  pokynů  pro  školy  a  školská  zařízení  (https://www.msmt.cz/soubor-
hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss).

Děkujeme za pochopení mimořádných opatření při předávání vysvědčení.

Časový rozpis předávání vysvědčení

Třída Skupina
Předpokládané časy
od do

sekunda 1. skupina 8:00 8:10

sekunda 2. skupina 8:20 8:30

prima 1. skupina 8:40 8:50

prima 2. skupina 9:00 9:10

tercie 1. skupina 9:20 9:30

tercie 2. skupina 9:40 9:50

kvinta 1. skupina 10:00 10:10

kvinta 2. skupina 10:20 10:30

sexta celá třída 10:40 10:50

septima celá třída 11:00 11:10

kvarta 1. skupina 11:20 11:30

kvarta 2. skupina 11:40 12:10


