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Dotazník – účast na třídnických hodinách od 8. 6. 2020 

Č. j.: 711/2020/ZS/ST            V Jindřichově 1. června 2020 

Vážení rodiče, 

v souladu s rozvolňováním mimořádných opatření je od 8. 6. 2020 umožněna žákům 2. stupně 

osobní přítomnost v naší škole, toto vymezuje dokument Ochrana zdraví a provoz základních 

škol v období do konce školního roku 2019/2020, vydaný MŠMT dne 30. 4. 2020 v Praze. 

Obracím se na Vás jako třídní učitelka za účelem zjištění účasti Vašeho dítěte na třídnických 

hodinách, které mají začít dle sdělení vlády od 8. června 2020. Vzhledem k tomu, že 

jsou s tímto nařízením spojené složité organizační úkony, potřebujeme zjistit, zda Vaše dítě 

nastoupí do školy. 

Prosím, nahlaste mi, zda se Vaše dítě bude účastnit třídnických hodin. 

 

JMÉNO DÍTĚTE: ________________________________________________ ANO x NE 

 

Podotýkám, že účast na třídnických hodinách je dobrovolná a odvíjí se dle platných aktuálních 

sdělení vlády a ministerstva. Výuka bude probíhat i nadále distančně (online tak, jak jste byli 

zvyklí doposud).  

Abychom takto navrhované třídnické hodiny byli schopni zajistit (maximálně 15 žáků ve třídě, 

žák sedí sám v lavici aj.), potřebujeme Vaše vyjádření obratem. 

Vaše sdělení mi prosím zašlete do čtvrtku 4. 6. 2020 do 13:00 hod.  

  

Harmonogram třídnických hodin je následující: 

Pondělí – 6. ročník 

Úterý – 7. ročník 

Středa – 9. ročník 

Čtvrtek – 8. ročník 

 

http://www.zsjindrichov.cz/


 

Třídnické hodiny probíhají vždy od 9:15 hod. do 11:15 hod. Sraz žáků je před vchodem do 

šaten, kde jim bude změřena teplota. 

 

Žák musí odevzdat také v den nástupu dítěte do školy Čestné prohlášení (naleznete jej na 

webových stránkách školy). 

 

 

 

Přeji Vám hezký den a především pevné zdraví.  

Děkujeme za pochopení a spolupráci, s pozdravem     

          
       

        Třídní učitelka 

 

 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce  _______________________________________________ 

 

Podpis zákonného zástupce _________________________________________________________ 

 

 

       Mgr. Zlata Steuerová, MBA 

                  (ředitelka školy) 


