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INFORMACE RODIČŮM ŽÁKŮ PRVNÍCH TŘÍD 

Adresa školy: www.zsbarr.cz 

ZŠ a MŠ Barrandov, Chaplinovo nám.615/1 Praha 5, 152 00 

Telefonní čísla a email: 

ředitelka 733 643 895 

zástupce            605 105 317 

sekretariát 733 643 561 sekretariat@zsbarr.cz 

školní jídelna 733 643 293  

školní družina  602 165 958 

 

Vyučovací doba v září: 

1. den v 8:15 hod. před vstupem do školy – přivítání vedením školy, následuje přechod do tříd 

pod vedením třídních učitelů, ve třídě budou děti do 9 hodin, pak následuje pro děti dru-

žina a rodiče mají první třídní schůzku ve třídách.     

1. týden 2 hodiny (8:00 – 9:40), pak následuje družina 

2. týden 3 hodiny (8:00 – 10:40) 

3. týden 4 hodiny (8:00 – 11:40) 

4. týden podle rozvrhu 

Přestávky:  první (malá) 8:45 – 8:55 druhá (svačina) 9:40 – 9:55 

třetí (velká) 10:40 – 10:55 čtvrtá (malá) 11:40 – 11:50  

 

Podstatné informace z vnitřního řádu školy:  

 Příchod do školy v 7:45 hod. 

 Školní přezůvky a obuv na tělocvik nesmí mít černou podrážku. 

Nepřítomnost žáka ve škole musí být nahlášena ihned na tel.: 733 643 561, sekretriat@zsbarr.cz a tříd-

nímu učiteli písemně doloženy důvody absence nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítom-

nosti. 
 Po dobu nemoci žáka si rodiče po dohodě s učitelem přicházejí pro učivo. Omluvenku zapište 

do notýsku bezprostředně po ukončení nepřítomnosti. 

 Za cenné předměty škola neručí (hodinky, hry, zlato, mobily, tablety apod.). 

 Mobilní telefony musí být po dobu pobytu ve škole i ve školní družině vypnuty. 

 Pokud má být žák uvolněn ze školy během vyučování, musí si ho zákonný zástupce nebo pově-

řená osoba osobně vyzvednout ve vrátnici školy.  

 

Rekreace:                     

Chcete-li uvolnit Vaše dítě na rekreaci, je nutné písemně požádat třídního učitele nejméně s čtrnáctiden-

ním předstihem a tuto žádost mu odevzdat. Žádost najdete na stránkách školy - Dokumenty – Základní 

škola. V žádosti nesmí chybět věta "Zameškané učivo s dítětem doplníme.“ Učivo obdrží žák těsně před 

odjezdem. 
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