
 

   

 

Pokyny pro žáky, kteří nastoupí 25. 5. 2020 do školy 

 

Vyučování, dopolední program 

 

1. Vyučování začíná v 8.00 h, škola je pro žáky otevřena od 7.30 h, ve výjimečných 

případech (dojíždějící) dle individuální domluvy (ředitelství školy). 

2. Do školy vstupují žáci podle pokynů dohledu ve vestibulu, 25. 5. dle pokynů třídních 

učitelů, kteří zde budou na své žáky čekat. Rodiče do vnitřních prostor školy s dětmi 

nevstupují 

2. 25. 5. žák/yně odevzdá Čestné prohlášení, bez tohoto prohlášení nebude osobní účast ve 

škole umožněna. Pokud je absence žáka/yně 3 dny a déle, je třeba doložit nové Čestné 

prohlášení v den dalšího nástupu do školy. 

3. Dle daného rozpisu skupin po přezutí odchází žák/yně do učebny. V prostorách školy má 

žák/yně vždy nasazenou roušku, dodržuje hygienická opatření – desinfekce rukou apod. 

4. Pokud jsou dodržena veškerá hygienická opatření (vzdálenost mezi žáky 1,5 – 2 m), 

v učebně se roušky nosit nemusí. 

5. Vyučování probíhá dle rozvrhu daných skupin, žáci opouštějí učebny pouze v nezbytně 

nutných případech.  

6. Pokud je žák/yně přihlášen/a na oběd, dodržuje hygienická opatření a odstupy i v jídelně  

– vyznačeno terčíky. 

7. Pokud není žák/yně přihlášen/a do ŠD, po ukončení vyučování, oběda odchází žák/yně 

mimo školu. 

8. Dopolední program končí mezi 11.15 – 12.30, pro jednotlivé skupiny je stanoven 

individuální rozpis, dostane každá třída zvlášť. 

 

 

Obědy 

1. Závazné přihlášení na oběd zajistí zákonný zástupce v jídelně školy (nahlášené počty TU 

slouží k vytvoření skupin v jídelně). 

2. V jídelně jsou dodržována všechna hygienická nařízení – rozestupy, desinfekce, větrání, 

vydávání stravy i příborů. 

3. Pokud žák/yně nechodí do odpolední skupiny, odchází po obědě mimo školu – zákonný 

zástupce čeká před školou, případně dítě odchází samo – třeba písemně od rodičů. 

 



 

 

 

 

 

Školní skupina – provoz od ukončení dopoledního programu do 15.00 h 

 

1. Je v provozu pro přihlášené žáky 1. – 4. roč. 

2. Vychovatel/ka přebírá děti od dopoledního pedagoga, pokud zůstává skupina ve vnitřních 

prostorách, je to vždy třída, ve které trávily děti dopolední program. 

3. Žák/yně odchází domů dle předem stanoveného rozpisu, případně po individuálním 

nahlášení změn vedoucímu skupiny. 

4. V odpolední skupině platí veškerá hygienická opatření popsaná v pokynech pro dopolední 

program 

 

Případné dotazy zodpovíme 

 

za vedení školy Leona Nováková 


