
Informace k provozu školy od 18. listopadu 2020 

Od středy 18. listopadu 2020 se vrací k prezenční výuce žáci 1. a 2. ročníků. Výuka bude probíhat 

v homogenních skupinách (jednotlivé třídy) tak, aby byly zachovány veškeré hygienické podmínky a 

předpisy. Vyučovat se bude podle běžného rozvrhu s malými úpravami časového harmonogramu 

v rámci ukončení výuky. Zpěv a tělesná výchova budou nahrazeny jinými předměty, případně 

vycházkami do přírody. Vstup do školní budovy je povolen pouze s rouškou. Povinností žáků i 

zaměstnanců školy je nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole! O veškerých změnách a odlišnostech 

budou zákonní zástupci informováni třídními učiteli jednotlivých tříd. 

Organizační pokyny 

Žáci vstupují do školní budovy hlavním vchodem nebo vchodem u 1. tříd bez doprovodu zákonných 

zástupců v době od 7:30 do 7:45 hod. Převlékají a přezouvají se v určené šatně, ze které odcházejí 

přímo do své kmenové třídy. Při přesunu do šaten a do jednotlivých tříd dbají na předepsané rozestupy. 

Vyučování začíná v 7:50 hodin. Před zahájením výuky provedou podle pokynů učitele všichni žáci 

dezinfekci rukou.  Prosíme rodiče, aby své děti vybavili minimálně 2 kusy roušek včetně obalu. Z důvodu 

pravidelného větrání místností je nutné, aby děti měly k dispozici vhodné oblečení. Čas ukončení výuky 

a veškeré další organizační údaje se zákonní zástupci dozví prostřednictvím svých třídních učitelů.  

Stravování 

Po skončení vyučování odcházejí žáci v určeném čase za doprovodu svého třídního učitele do školní 

restaurace. Po ukončení stravování budou děti třídním učitelem předány vychovatelkám školní družiny 

nebo ve vestibulu školy rodičům. 

Školní družina 

Ranní školní družina bude v rámci zachování homogenity skupin probíhat v jednotlivých kmenových 

třídách pod vedením třídních učitelů. Děti mohou do školní družiny přicházet od 6:00 hodin po dohodě 

rodičů s třídním učitelem. Vstupují určeným vchodem, převlékají se v určené šatně a následně se 

přesouvají přímo do své třídy. 

Odpolední školní družina bude probíhat v běžném čase od 11:30 do 16:30 hodin v kmenových třídách 

(homogenních skupinách). Přesun do herny či jiné místnosti probíhá vždy dle pokynů vychovatelek 

školní družiny. 

Vyzvedávání dětí budou vychovatelky školní družiny koordinovat v předem dohodnutém čase (dle 

obdržených informací od zákonných zástupců) za pomoci telefonického spojení s rodiči, případně za 

pomoci pracovnice recepce ve vrátnici školy. 

       

                               

 

 


