
Nástup žáků I. stupně do školy – je dobrovolný a podmíněn předáním čestného prohlášení 

Provoz školy od 25. 5. 2020 
- 7:30 až 16:00 

Cesta do školy a ze školy 
- V roušce (Každý žák má minimálně dvě roušky a sáček na odkládání roušky například v jídelně.) 

- 2 metry rozestupy 

Vstup do školy 
- Jednotlivým třídám bude nařízen vstup do školy hlavním vchodem, zadním vchodem, 

vchodem u tělocvičny. Toto opatření zamezí nadměrnému shromažďování osob. 

Skupiny 
- Ve třídě může být maximálně 15 dětí. Proto většina tříd bude rozdělena na dvě SKUPINY. 

- Složení skupin je neměnné. 

- Žáka nelze zařadit do skupiny později, než k  25. 5. 2020. 

- Jednu třídní skupinu bude řídit třídní učitelka, druhou asistentka popřípadě vychovatelka. 

- V průběhu dne se učitelka s asistentkou nebo vychovatelkou v třídní skupině vymění. 

Ve třídě  
- Ihned po příchodu si žák umyje ruce desinfekcí. 

- Ve třídě se nemusí nosit rouška je li zachován rozestup  min. 1,5 m. 

- Pravidlo: Jeden žák jedna lavice. 

- Časté větrání. 

Mimo třídu 
- Skupiny se nepotkávají. 

- Přestávky bude mít každá skupina v jiný čas. 

- Mimo třídu se nosí rouška. 

Výuka 
- Výuka probíhá od 7:50 do oběda. 

- Po obědě odcházejí někteří žáci domů. 

Oběd 
- Oběd se vydává od 11 a přibližně do 13:30 hodin. 

- Na oběd se dochází po skupinách, Když se skupina naobědvá, odchází a přichází další skupina. 

- V jídelně bude ve stejný okamžik maximálně 15 žáků jedné skupiny. 

Odpolední činnost 
- Provoz školní družiny není povolen, proto zajistíme, pro ty žáky, kteří nemohou být doma 

sami, takzvanou odpolední činnost. A protože se nemohou žáci různě spojovat, bude to 

odpolední činnost té samé skupiny. (Toto může mít vliv i na rozdělování žáků do skupin.)  

Povinnost zákonných zástupců 
- Podepsat a po dítěti poslat do školy čestné prohlášení. Viz stránky školy-dokumenty-čestné prohlášení 

- Doprovod dítěte nemá vstup do školy povolen. 

O hygienických opatřeních a způsobu předávání, vyzvedávání a omlouvání 

dětí vás budu informovat později. 

 
 


