
Informace pro rodiče o organizaci konce školního roku 2015/2016 a začátku školního roku 

2016/2017 v budově Základní školy Josefa Hlávky Přeštice, Rebcova 386, Přeštice 

Ukončení školního roku 2015/2016: pátek 24.června v 8.35 hod. 

Ve čtvrtek 23. 6. 2016 si žáci kompletně vyklidí šatny. Žádáme proto rodiče, aby zkontrolovali, 

zda si žáci odnesli vše ze šaten. V pátek nebude již možný přístup do prostoru šaten. Žáci 

budou v pátek 24.6. přicházet i odcházet hlavním vchodem, tj. do ulice Rebcova (směrem 

k bývalé pohotovosti). Prostor u zadního traktu (u ZUŠ) bude uzavřen. Platí to i pro žáky 

navštěvující školní družinu. 

Stavební práce v objektu šaten začnou v pátek 24. 6. 2016 od 11.00 hod. 

Zahájení školního roku 2016/2017:  pondělí 5. září v 7.50 hod. 

Přístup do školní budovy bude pouze hlavním vchodem z Rebcovy ulice. Tato situace potrvá 

do odvolání. Předpokládaný termín zpřístupnění zadního traktu šaten je konec října 2016. 

Šatny pro jednotlivé ročníky budou dočasně umístěny na chodbách školy a v tělocvičně školy. 

Rozmístění šaten:   1. a 2. ročník  přízemí u 1. tříd 

    3. až 5. ročník  tělocvična   

Šatny školní družiny budou upřesněny dle jednotlivých oddělení.  

Žáci budou opouštět po skončení vyučování školní budovu pouze hlavním vchodem do 

ulice Rebcova.  

Po celou dobu rekonstrukce budovy bude uzavřen prostor u zadního traktu budovy (vchod 

od budovy ZUŠ) a část sportovního hřiště nad školou. Vzhledem k předpokládanému 

zvýšenému pohybu dětí v ulici Rebcova žádáme především rodiče vozící děti autem do školy 

o zvýšenou opatrnost a ohleduplnost v prostoru před školní budovou. V ulici bude 

omezeno stání vozidel před budovou školy. 

Informace o organizačních změnách, o probíhajících pracích apod. budou průběžně 

zveřejňovány na webu školy www.zsprestice.cz . 

V případě dotazů, podnětů či opodstatněných stížností můžete kontaktovat ředitele školy na 

e-mail fornouz@zsprestice.cz nebo mob. 778 405 978. 

Děkujeme předem za Vaše pochopení a vstřícnost v době dokončování rekonstrukce 

budovy. 

Cílem je zlepšení zázemí a podmínek pro výuku v budově Základní školy Josefa Hlávky 

Přeštice v Rebcově ulici. 
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