
 Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace 

Brodek u Konice 265, 798 46 Brodek u Konice, tel.: 582 391 193, brodek@volny.cz 

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků 1. stupně, kteří se nyní  neúčastní vzdělávacích aktivit ve 
škole (nejsou přihlášeni k výuce od 25. 5. 2020). 

V pondělí 8. 6. a v úterý 9. 6. v čase 14:00 až 16:30 hod. si můžete ve škole vyzvednout osobní věci 
žáků 1. až 5. třídy jako jsou např. přezůvky, oblečení z družiny, oblečení do tělesné výchovy, výtvarné 
potřeby. (Svoje dítě můžete vzít jako doprovod s sebou – ukáže Vám, které věci jsou jeho, kde má svoji 
skříňku.) 
 
Žádáme rodiče žáků 4. a 5. ročníku, aby navíc vyklidili skříňku svého dítěte a vrátili klíček od skříňky 
třídní učitelce Vašeho dítěte.  
 
Žádáme Vás také, abyste v kanceláři u vedoucí školní jídelny provedli vyúčtování obědů (vrácení 
přeplatku) a vyplnili předběžnou přihlášku na obědy. 
 
 
Žádáme všechny osoby, které v tyto dny v uvedený čas vstoupí do budovy školy: 
 
Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu, pokud se nacházejí 
alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.  
 
Vstup do budovy školy je umožněn hlavním vchodem. 
 
Ihned po vstupu do budovy každá vstupující osoba provede důkladnou dezinfekci rukou použitím 
dezinfekce v označených dávkovačích. 
 
Všechny osoby, které se ve výše uvedených dnech a ve výše uvedeném čase budou pohybovat v 
budovách školy, musí mít ústa a nos chráněna rouškou, bez výjimky. Ochráníte tím naše žáky, kteří se 
v těchto dnech ve škole účastní vzdělávacích aktivit, ochráníte tím naše zaměstnance. 
 
Každá osoba, která vstoupí do budovy školy, nahlásí svůj příchod třídní učitelce svého dítěte a bude 
následovat pokyny třídní učitelky. Není možný volný pohyb po budově. 
 
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 
(zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), 
nesmí do školy vstoupit. 
 
Žáci 1. až 5. třídy budou vracet učebnice na začátku nového školního roku, v září 2020. Žádáme Vás, 
abyste přes prázdniny zajistili opravu (gumování, zalepení) a bezpečné uložení zapůjčených učebnic. 
 
Vzhledem ke všem okolnostem a komplikacím nebudeme pro příští školní rok 2020/2021 zajišťovat 
hromadný nákup sešitů (takzvaná „igelitka“) pro naše žáky. Na začátku prázdnin budou na školním webu 
k dispozici seznamy sešitů ke stažení. Zajistěte, prosím, nákup sešitů přes prázdniny. 
 
 

Mgr. Kateřina Dostálová, 1. 6. 2020 
 
 

 


