
Pokyny k     znovuotevření 1. stupně ZŠ od 25. 5. 2020  

1. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 18. 5. 2020 emailem 

třídní učitelce.

Podmínkou pro nástup žáka je podepsané čestné prohlášení, které žák odevzdá při nástupu do 

školy. Čestné prohlášení si zákonný zástupce vytiskne:

a) z emailu od třídní učitelky, 

b) z webových stránek školy, 

c) případně vyzvedne ve vestibulu školy. 

Obědy je nutné přihlásit do 18. 5. 2020 u vedoucí školního stravování.

2. Organizace vzdělávacích aktivit  

Maximální počet žáků ve skupině je 15, složení skupin je neměnné, bude splněna podmínka 1 

žák v lavici s rozestupem 1,5 metru. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 

2020.

Docházka není povinná.

 8.00 - 9.30 9.30 - 10.00 10.00 - 11.30 11.30 - 12.25 12.25 - 13.00 13.00 - 16.00

Příp. tř. výuka

svačina a
pobyt na

hřišti

výuka oběd zájmové vzdělávání

1., 2. tř. výuka výuka zájmové vzdělávání
oběd,

zájmové
vzdělávání

3. třídy výuka výuka oběd   

4., 5. tř. výuka výuka výchovy oběd  

3. Hygienická pravidla  

 Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

 Po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce.

 Rodiče zajistí pitný režim dítěte, nápoje ani odpolední svačiny nebudou ve školní jídelně 

podávány.

 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po

prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do 

školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

4. Provoz školy, způsob předávání a omlouvání žáků  

 Žák přichází ke škole v roušce. 

 O organizaci vstupu a odchodu ze školy budou rodiče informováni třídní učitelkou.

 U školy je nutné dodržovat odstupy 2 metry.



 Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do 

skupiny a odvádí je do třídy.

 Platí zákaz vstupu doprovázejícím osobám do budovy školy.

 Škola vede evidenci o docházení žáka do školy. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, 

žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude 

žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení

žáka.

Od 25. 5. 2020 bude pro žáky, kteří zůstanou doma, zajištěna distanční výuka formou zadávání úkolů 

v týdenních plánech na webových stránkách školy.

O způsobu hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 budete informováni třídními učiteli.


