
 

Otevření škol pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020 – organizace pro 1. – 4. třídu 
 
Do školy se přihlásila většina žáků. Žáci budou rozděleni do skupin podle jednotlivých tříd,  
4. třída bude rozdělena na 2 skupiny. Vyučujícími budou třídní učitelka pí Herzigová a paní 
učitelka P. Brejtrová (4. A). Mění se časové rozvržení výuky, denně budou probíhat 4 
vyučovací hodiny dle časového rozpisu, abychom zajistili, že se nebudou jednotlivé skupiny 
potkávat. Školní družina bude pouze pro 1. a 2. třídu (2 oddělení). Žáci 3. a 4. třídy odejdou 
s pedagogickým dozorem do školní jídelny a výuka jim zde končí. Žákům, kteří nebudou 
chodit do jídelny na obědy, končí výuka dle rozpisu u školy. Ranní družina není povolena 
MŠMT, ale bude otevřena dříve škola a zajištěn pedagogický dozor vychovatelkami ŠD. 
Příchody a odchody ze školy s vámi budou domlouvat třídní učitelky a vychovatelky ŠD 
individuálně.  
 
Časový rozpis pro jednotlivé třídy: 
 

 Otevření 
školy  

Začátek 
výuky 

Konec 
výuky 

Oběd v 
jídelně 

ŠD Odchod ze ŠD 
Žáci- 1.,2.tř. 

1. třída 7,00; 7,55 8,00 11,40 12,00 11,40 – 15,00 po obědě; 13,55; 14,55 

2. třída 7,10; 8,10 8,15 11,55 12,15 11,55 – 15,00 po obědě; 14,05; 15,05 

3. třída 7,40 7,45 11,25 11,45   

4. A třída 7,25 7,30 11,10 11,30   

4. B třída 7,30 7,35 11,15 11,30   

 
O rozvrhu hodin vás budou informovat třídní učitelky. Výuka pro přihlášené žáky bude 
probíhat pouze ve škole. Distanční výuka bude pouze pro žáky doma. 
 
Nezapomeňte 1. den přinést vyplněné Čestné prohlášení (formulář bude na webové stránce 
školy). 
  
Přicházejte ke škole 5 minut před začátkem výuky v roušce a dodržujte předepsané 
rozestupy. Každá třída bude mít určený prostor před školou. Pokud dorazí dítě ke škole dříve, 
bude čekat v tomto prostoru. Před školou vás vyzvedne učitelka a pustí vás do školy. 
U vstupu do školy bude dezinfekce a každý si vydezinfikuje ruce. Dětem bude měřena 
teplota. Učitelka odvede děti do třídy. Pohyb po škole, odchody na WC, odchod do jídelny 
bude zorganizován tak, aby se nepotkávaly různé skupiny.  
 
Ve třídě budou děti sedět v lavici tak, aby byly dodrženy rozestupy 2 m. 
 
Pokud žák onemocní doma, je potřeba tuto skutečnost nahlásit neprodleně škole. Pokud 
začne žák vykazovat příznaky nemoci během výuky, budeme vás ihned informovat. 
 
Do školy si budou děti nosit 2 roušky a sáček na roušku. Dětem, které zůstávají ve ŠD, 
doporučujeme 3 roušky. O způsobu nošení roušek v prostorách školy bude děti informovat 
učitelka. 
 
Ve škole a v jídelně budou dodržována všechna doporučení týkající se hygienických opatření 
vydaná Ministerstvem zdravotnictví – způsob úklidu, pravidla pro osobní hygienu. 
OBĚD V JÍDELNĚ SI NEZAPOMĚŇTE PŘIHLÁSIT.  



Prosíme o nahlášení těchto informací třídním učitelkám do 18. 5. 2020: 

 

Jméno: 

 

Projevy alergie v současné době: NE – ANO (jaké) 

 

Příchod do školy v: 

 

Odchod ze ŠD v: 

 

Obědy:  NE - ANO 

 


