
Provoz školy v období od 25. května do 30. června 2020 

 

Vážení zákonní zástupci, 

od 25. května 2020 bude umožněno dobrovolné prezenční vzdělávání žáků 1. stupně formou 
školních skupin. Distanční výuka bude i nadále pokračovat pro ty žáky, jejichž zákonní 
zástupci nabídku prezenčního vzdělávání nevyužijí. 

Další organizační pokyny (čas příchodu dítěte do školy, zařazení do skupiny) Vám předají 
třídní učitelky přihlášených žáků. 

První den výuky odevzdá žák při vstupu do školy čestné prohlášení - vyplněné a podepsané 
zákonným zástupcem. V případě, že čestné prohlášení před vstupem do budovy neodevzdá, 
nebude mu umožněn vstup do školy. 

Provoz školy: 

  7:30 - 12:00 dopolední vzdělávací aktivity žáků 
12:00 - 16:00 odpolední pobyt žáků ve skupině 

Ranní družina nebude poskytována.  

Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu, odstupy mezi 
jednotlivci 2 m.  

Pedagogové budou žáky do školy odvádět po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi 
skupinami (rozdílné časy příchodů žáků ke škole). Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest 
nesmí do prostor školy. Možnost orientačního měření teploty. 

Vstup do školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.  

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení. V případě, 
že bude žák ve škole i odpoledne, bude u sebe mít roušky 3. 
 
Žáci budou rozděleni do skupin v maximálním počtu 15 žáků. Složení skupiny je neměnné do 
konce školního roku, tj. od 25. 5. do 30. 6. 2020. Žáka nelze zařadit do školní skupiny 
později, než k 25. 5. 2020. 
 
Ve školní skupině budou působit 2 pedagogičtí pracovníci – jeden v dopoledním a druhý 
v odpoledním bloku.  
 
 Nebude probíhat výuka tělesné výchovy.  
 
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla (a s tím spojené pokyny učitele  
i vychovatele); jejich nedodržování po upozornění zákonného zástupce žáka je důvodem 
k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.  

 
 


