
 

 

 

Ostatní organizační informace 

Vstup do školní budovy 

Žáci, kteří se účastní provozu ranní školní družiny, vstupují do budovy školy vchodem do Pastelky od 

6:00 hodin. 

Ostatní žáci přicházejí do školní budovy určeným vchodem od 7:30 hod. Vstup do budovy školy je 

povolen pouze s ochranou dýchacích cest (chirurgická rouška nebo respirátor). Žáci vstupují do 

přidělených šaten, odkud pokračují za dodržení rozestupů přímo do svých kmenových tříd. Po příchodu 

do třídy provede žák dezinfekci rukou, usadí se na své místo a vyčká na pokyny vyučujícího. Ochranu 

dýchacích cest musí žáci používat po celou dobu pobytu ve škole (výuka, přestávky, pobyt ve školní 

družině). Prosíme rodiče, aby děti do školy vybavili alespoň 2 ks chirurgických roušek včetně obalu. 

Z důvodu pravidelného větrání či pobytu venku je nutné, aby děti měly k dispozici odpovídající 

oblečení. 

 

Výuka  

Prezenční výuka ve třídách bude probíhat podle platného rozvrhu hodin bez tělesné výchovy a zpěvu. 

Tyto předměty budou nahrazovány aktivitami venku nebo vycházkami do přírody.  

Odchod ze školy, stravování 

Po ukončení vyučování odchází žáci, kteří nenavštěvují školní družinu společně s vyučujícím poslední 

vyučovací hodiny do šatny, případně na oběd do školní restaurace. Žáci, kteří navštěvují odpolední 

školní družinu, odcházejí do školní restaurace v doprovodu vychovatelky. Přesné časy ukončení výuky 

a odchodu na oběd obdrží zákonní zástupci od svých třídních učitelů v e-mailové poště. 

Školní družina 

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

třídách pod vedením třídních učitelů, vychovatelek nebo asistentů pedagoga. Děti mohou do školní 

družiny přicházet od 6:00 hodin po dohodě rodičů s třídním učitelem. Vstupují určeným vchodem 

(Pastelka), 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. 

S případnými dotazy se obracejte na své třídní učitele nebo přímo na vedení školy. 
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