
Informace k organizaci školní docházky od 25. 5. 2020 

Vážení rodiče, milí žáci. 

V pondělí 25. 5. 2020 se s některými žáky potkáme ve škole. Ostatní budou pokračovat v distanční 

výuce v domácím prostředí. Školní skupiny čeká nestandartní výuka za velmi přísných hygienických 

podmínek, které se budeme snažit všichni dodržovat. Věříme, že jste se postupně s pravidly 

seznámili. Rodiče, seznamte děti se zodpovědným chováním . 

Začínáme 25. 5. 2020 v 8:00. 

Nezapomeňte čestné prohlášení s datem 25. 5. 2020!!! 

 

1. Povinnosti žáků 

Dodržovat pokyny pedagogických zaměstnanců i ostatních zaměstnanců školy. 

Denně mít k dispozici minimálně 2ks roušek a 2 ks sáčků z neprodyšného materiálu (odkládání 

používané roušky, uložení použité roušky). 

Nosit ve vnitřních prostorách školy roušku. Výjimku povoluje pedagogický zaměstnanec. 

Dodržovat bezpečnou vzdálenost od žáků ostatních skupin a dalších osob. 

Pohybovat se pouze v prostorách určených pro skupinu, do které je žák zařazen. 

Nezdržovat se ve společných prostorách školy a WC po nezbytně nutnou dobu. 

Žákům je zakázáno: kontaktovat se s žáky jiných skupin ve vnitřních i venkovních prostorách 

školy, shromažďovat se před školou při příchodu a odchodu. 

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. 

 

2. Povinnosti zákonných zástupců 

Bylo do 18. 5. 2020 oznámit vedení školy účast žáka ve výukové skupině. 

První školní den předat škole podepsané prohlášení o neexistenci virového infekčního 

onemocnění.  

Informovat neprodleně školu o onemocnění žáka zařazeného do skupinové výuky. 

Zajistit vyzvednutí žáka ze školy v případě, že žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19. 

 

3. Příchod ke škole a plynulý přechod do školy a do tříd: 7:40 – 7:55 (zajistí pracovníci školy). 
 

4. Dopolední vyučovací blok: 8:00 – 11:45 (4 vyučovací hodiny). 
 

5. Odpolední aktivity: 11:45 – 16:00 (pro 1. – 3. třídu). Zájmové kroužky (šach apod.) nejsou. 
 

 

 



6. Rozpis v jídelně:  11:30 – 11:45  3. třída  ŠD Ludvíková  

11:45 – 12:00  5. třída  Karcol 

12:00 – 12:30  1. třída  ŠD Pešková 

12:30 – 13:00  2. třída  ŠD Záhornická 

13:00 – 13:15  4. třída  Ďurišíková 

 

7. Školní rok bude ukončen v pátek 26. 6. 2020 předáváním vysvědčení. Dopolední blok bude končit 
v 11:45, odpolední aktivity budou do 16:00. 

 
 
 
 
21. 5. 2020    Mgr. Jaroslav Karcol  

ředitel školy 


