
Školní rok 2022/2023 - Časy pro vyzvedávání dětí ze ŠD na čip nebo písemnou žádost - samostatný odchod pro 1. oddělení ŠD od 5.9.2022

Vurmová Marie 1.A.
pondělí              

základní škola

pondělí        

stará škola

úterý    

základní 

škola

úterý         

stará  škola

středa                

základní škola

středa       

stará škola

čtvrtek       

základní škola  

čtvrtek    

stará škola

pátek      

základní škola

pátek        

stará škola

po vyučování -jen na písemnou žádost 11:30 11:30 11:30 12:25 11:30

po obědě na čip nebo písemnou žádost 12:15 - 12:30 12:15 - 12:30 12:15 - 12:30 13:15 - 13:30 12:15 - 12:30

odpoledne na čip nebo písemnou žádost 14:50 - 17:00 14:50 - 17:00 14:50 - 17:00 14:50 - 17:00 14:50 - 17:00

Školní rok 2022/2023 - Časy pro vyzvedávání dětí ze ŠD na čip nebo písemnou žádost - samostatný odchod pro 2. oddělení ŠD od 5.9.2022

Chalupová Hana 2.A
pondělí              

základní škola

pondělí        

stará škola

úterý    

základní 

škola

úterý         

stará  škola

středa                

základní škola

středa       

stará škola

čtvrtek       

základní škola  

čtvrtek    

stará škola

pátek      

základní škola

pátek        

stará škola

po vyučování -jen na písemnou žádost 11:30 12:25 11:30 12:25 11:30

po obědě na čip nebo písemnou žádost 12:15 - 12:30 13:15 - 13:30 12:15 - 12:30 13:15 - 13:30 12:15 - 12:30

odpoledne na čip nebo písemnou žádost 14:50 - 17:00 14:50 - 17:00 14:50 - 17:00 14:50 - 17:00 14:50 - 17:00

Školní rok 2022/2023 - Časy pro vyzvedávání dětí ze ŠD na čip nebo písemnou žádost - samostatný odchod pro 3. oddělení ŠD od 5.9.2022

 Bollardtová Simona 1.B
pondělí              

základní škola

pondělí        

stará škola

úterý    

základní 

škola

úterý         

stará  škola

středa                

základní škola

středa       

stará škola

čtvrtek       

základní škola  

čtvrtek    

stará škola

pátek      

základní škola

pátek        

stará škola

po vyučování -jen na písemnou žádost 11:30 11:30 11:30 12:25 11:30

po obědě na čip nebo písemnou žádost 12:15 - 12:30 12:15 - 12:30 12:15 - 12:30 13:15 - 13:30 12:15 - 12:30

odpoledne na čip nebo písemnou žádost 14:50 - 17:00 14:50 - 17:00 14:50 - 17:00 14:50 - 17:00 14:50 - 17:00

Školní rok 2022/2023 - Časy pro vyzvedávání dětí ze ŠD na čip nebo písemnou žádost - samostatný odchod pro 4. oddělení ŠD od 5.9.2022

Šimáčková Jana 2.B a 3.B
pondělí              

základní škola

pondělí        

stará škola

úterý    

základní 

škola

úterý         

stará  škola

středa                

základní škola

středa       

stará škola

čtvrtek       

základní škola  

čtvrtek    

stará škola

pátek      

základní škola

pátek        

stará škola

po vyučování -jen na písemnou žádost

2.B-11:30    

3.B-12:25 12:25

2.B-11:30       

3.B-12:25 12:25 11:30

po obědě na čip nebo písemnou žádost 13:15 - 13:30 13:15 - 13:30 13:15 - 13:30 13:15 - 13:30 12:15 - 12:30

odpoledne na čip nebo písemnou žádost 14:50 - 17:00 14:50 - 17:00 14:50 - 17:00 14:50 - 17:00 14:50 - 17:00

Školní rok 2022/2023 - Časy pro vyzvedávání dětí ze ŠD na čip nebo písemnou žádost - samostatný odchod pro 5. oddělení ŠD od 5.9.2022

Černohlávková Martina 3.A a 3.B

pondělí              

základní škola

pondělí        

stará škola

úterý    

základní 

škola

úterý         

stará  škola

středa                

základní škola

středa       

stará škola

čtvrtek       

základní škola  

čtvrtek    

stará škola

pátek      

základní škola

pátek        

stará škola

po vyučování -jen na písemnou žádost 12:25 12:25 12:25 12:25 11:30

po obědě na čip nebo písemnou žádost 13:15 - 13:30 13:15 - 13:30 13:15 - 13:30 13:15 - 13:30 12:15 - 12:30

odpoledne na čip nebo písemnou žádost 14:50 - 17:00 14:50 - 17:00 14:50 - 17:00 14:50 - 17:00 14:50 - 17:00


