
Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, PO  

Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 
 

tel. 488 880 160    fax: 488 880 161    E-mail:skola@vrchlickeho.cz       Internet: www.vrchlickeho.cz 
 

 

Vyjádření rodičů k přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním 
 
Rodiče žáka – žákyně: ………………….............................                 Třída: …………………….. 
 
Vážení rodiče, 
vzhledem k novele vyhlášky 48/2005 o povinnosti ředitelů škol umožnit žákům školy v přestávce mezi 
dopoledním a odpoledním vyučováním pobyt ve škole Vám dávám k rozhodnutí volbu místa pobytu Vašich 
dětí mezi dopoledním a odpoledním vyučováním následovně (*  Nehodící škrtněte). 
 

                  Jiří Skalský, řed.ZŠ Vrchlického 
 

1. Dítě může před obědem či bezprostředně po obědě odejít z budovy a areálu školy. * 
Za děti zodpovídají rodiče. Děti budou vpuštěny do budovy před zahájením odpoledního vyučování 
vyučujícím. V případě špatného počasí může žák zůstat ve škole (školní klub či jiné určené místo) – 
zodpovídá škola. 

2. Dítě nesmí odejít ze školy. * 
Pak musí trávit volno mezi dopoledním a odpoledním vyučováním ve školním klubu či jiné určené 
místnosti pod dohledem, na výuku čeká v určeném čase na určeném místě. Opuštění školy bude 
považováno za porušení školního řádu. 
 

Vaše vyjádření odevzdejte prosím co nejdříve třídním učitelům svých dětí.  
 

 
Liberec dne: ………………..                                             ……………………………………….. 
                           podpis zákonného zástupce 
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