
PROHLÁŠENÍ 
 

 

Beru na vědomí, že: 
 

� v době přerušení vyučování před odpoledním vyučováním jsem zodpovědný(á) za 

bezpečnost a chování svého syna (dcery) 
(pozn. toto opatření se nevztahuje na žáky, kteří navštěvují školní družinu) 
 

� pokud žák přijde opožděně do školy (návštěva lékaře apod.) a jeho třídní kolektiv 

bude mimo školu, je jeho povinností zůstat v budově školy v jiné učebně, kde vyčká, 

až se jeho spolužáci vrátí 
 

        Z důvodu nerušeného vyučování v ostatních třídách se žáci nemohou v pauze 

před odpoledním vyučováním zdržovat v budově školy ani v prostoru před školou (za hlavní 

bránou). 
                                                                                                          _______________________________ 

                                                                                           podpis zákonných zástupců 

Dne _____________________________ 
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