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Základní škola a mateřská škola Adamov, p.o. 

INFORMACE K PROVOZU ZŠ  

Základní škola zahajuje školní rok 2020/21 -  1. září 2020 následovně: 

Vyučování začíná v 8. 00 a bude trvat dvě vyučovací hodiny.  První ročník 
bude ve škole jen jednu vyučovací hodinu. 

1) ZŠ Komenského 4 

Žáci  1. ročníku a přípravné třídy přijdou do školy jen za doprovodu 
maminky a tatínka v 7. 40. Z důvodu mimořádných opatření nebudou 
do školy vpuštěni ostatní  rodinní příslušníci. Na děti budou                    
ve vestibulu školy čekat žáci devátého ročníku, kteří je odvedou do 
šatny  a následně do třídy.  Všichni budou dodržovat hygienické pokyny            
a používat připravené desinfekční prostředky. Je ohleduplné, aby 
rodiče použili roušky. 

Žáci ostatních ročníků přijdou do školy v  7.45. Všichni budou dodržovat 
hygienické pokyny a používat připravené desinfekční prostředky. Žáci 
se nebudou zbytečně zdržovat v šatně.  

Žáci 5. ročníku a druhého stupně použijí k přechodu do své třídy zadní 
schodiště.  

Žáci 2. – 4. ročníku a S1, S2 použijí k přechodu do své třídy hlavní 
schodiště. 

 

2) ZŠ Ronovská 

 Žáci  1. ročníku  přijdou do školy jen za doprovodu  maminky a tatínka 
v 7. 40. Z důvodu mimořádných opatření nebudou do školy vpuštěni 
ostatní  rodinní příslušníci. Na děti budou ve vestibulu školy čekat paní 
vychovatelky, které je odvedou do šatny a následně do třídy.  Všichni 
budou dodržovat hygienické pokyny a používat připravené desinfekční 
prostředky. Je ohleduplné, aby rodiče použili roušky. 

Žáci ostatních ročníků přijdou do školy v  7.45. Všichni budou dodržovat 
hygienické pokyny a používat připravené desinfekční prostředky.  Žáci 
se nebudou zbytečně zdržovat v šatně. 
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3) Školní družina zahajuje činnost ve středu 2. 9. 2020  v  6.00 .  Účastníci 
zájmového  vzdělávání musí dodržovat organizační a hygienické 
pokyny. (viz Vnitřní školní řád) 

 

4) Školní jídelny budou poskytovat obědy od středy 2. 9. 2020. Účastníci 
školního stravování musí dodržovat organizační a hygienické pokyny. 
(viz Vnitřní školní řád) 

 

 

Bližší informace podá:  

ZŠ Komenského -zástupkyně  ředitelky Mgr.Jaroslava Šmerdová (724 370 189)  

ZŠ Ronovská – zástupkyně ředitelky Mgr. Soňa Karásková (724 370 195) 

ŠD  Komenského   - paní vychovatelka Edita Kuběnová  (730 169 920)   

ŠD  Ronovská – vedoucí vychovatelka Bc. Kristýna Henková (730 169 919) 

ŠJ  Komenského  - vedoucí školního stravování Radka Janíčková (724 370 197) 

ŠJ Ronovská  -  vedoucí školního stravování  Helena Rozsypalová  (724 370 196)    

 


