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Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků v základní škole a jejich 

podmínkách od 25. 5. 2020 do konce školního roku 
 

 Výuka žáků základní školy ve dvou skupinách bude zahájena 25. 5. 2020. 

Jedna skupina se naplňuje maximálně do 15 žáků, skupiny jsou neměnné. 

1. skupina – žáci 1. 2. a 3. ročníku, žáci 1. a 2. ročníku (počet - 3) budou součástí 

skupiny č. 1, budou však vyučováni zvlášť v kabinetu školy s asistentem pedagoga – 

Bc. Tamarou Margholdovou , žáci 3. ročníku budou vzděláváni v I. třídě pod vedením 

Mgr. Ines Sanetrníkové (počet 8). 

2. skupina – žáci  4. ročníku (počet 6) – Mgr. Olga Blatná, Mgr. Světlana Rotter 

Jde nám o to, aby výuka byla efektivní, nejmladší žáci měli klid na práci a individuální 

přístup a žáci 4. ročníku byli  připraveni na přestup na jinou školu. 

 Začátek výuky – 1. skupina - 8.00 hod., ukončení výuky 11.30 hod., oběd: 11.35 hod. 

                            2. skupina – 8.05 hod., ukončení výuky 11.55 hod., oběd 12.00 hod. 

 Pro žáky 1. skupiny bude škola otevřena v 7.45 hod., pro žáky 2. skupiny v 7.55 

hod. Neposílejte, prosím, děti do školy zbytečně brzy, shromažďování skupin před 

školou je zakázané. 

 Ranní družina nebude v provozu, odpolední družina je zrušena z důvodu nezájmu 

zákonných zástupců žáků. 

 Rodiče nesmí vstupovat do budovy školy, žáky po jednotlivých skupinách bude 

přebírat vychovatelka školní družiny, před vstupem do budovy si žáci  provedou 

dezinfekci rukou. 

 Rozvrh hodin bude přílohou tohoto oznámení, tělesná výchova nebude vyučovaná. 

 Při cestě do školy a ze školy musí žáci nosit roušku, dodržovat odstupy 2 m. 

 Před školou musí žáci i zákonní zástupci dodržovat rozestupy 2 m, netvořit skupinky. 

 Po příchodu žáků do budovy školy budou jednotlivé skupiny odvedeny do třídy, kde si 

po přezutí opět umyjí a zdezinfikují ruce. 

 Každý žák sedí v lavici sám, budeme se snažit dodržovat rozestupy 2 - 1,5 m. 

 Každý žák musí mít do školy s sebou minimálně 2 roušky a 2 sáčky na čisté a použité 

roušky, sáčky musí být označené, aby nedošlo k záměně (možná vhodnější je 

krabička). 

 Ve vyučování nemusí mít učitel ani žák roušku. Při opuštění třídy je rouška povinná, 

taktéž je povinná při pobytu na školní zahradě, o přestávkách. 

 Při výuce musí být dodrženy rozestupy 2 m, tudíž výuka bude probíhat více v lavici a 

u tabule. Výuka na koberci, skupinová práce, pohybové aktivity ve třídě nebudou 

prováděny. 

 Místnosti tříd budou dostatečně větrány, veškeré přestávky, pokud to počasí umožní, 

budou tráveny venku na zahradě školy, která bude rozdělena na 2 části, aby se skupiny 

žáků nepotkávaly. 

 Vytvořené skupiny žáků jsou neměnné po celou dobu výuky do konce školního 

roku. 

 Žáci, kteří nenastoupí 25. 5. 2020 do školy, nemohou nastoupit později. 

 Do školy nesmí přijít žák s teplotou, rýmou a dalšími uváděnými příznaky koronaviru. 



 Jestliže v průběhu výuky se příznaky u žáka projeví, budete informováni a žáka si 

musíte okamžitě převzít. Do té doby bude žák umístěn s pedag. pracovníkem 

v tělocvičně školy, která bude sloužit jako izolační místnost. 

 Přihlášeni žáci ke školnímu stravování dostanou v poledne teplý oběd, který bude 

podáván ve výdejně školy po skupinách, před jídlem si musí žáci dezinfikovat ruce, 

při jídle si budou odkládat roušku do sáčku nebo krabičky. 

 Budova školy bude pravidelně dezinfikována, kliky, baterie, lavice, opěradla židlí, 

učební pomůcky budou čištěny dvakrát denně. 

 Jestliže žák patří do rizikové skupiny stanovené MZČR, neměl by školu navštěvovat. 

 Pitný režim nebude škola zajišťovat, žáci si budou nosit vlastní pití. 

 Jestliže žák onemocní, rodiče musí neodkladně informovat třídní učitelku nebo 

ředitelku školy na tel: 585 034 089, 777 599 201, a to i tehdy, pokud onemocní běžnou 

nemocí. 

 Absence žáků, kteří nenastoupí ke vzdělávání, se bude zapisovat, nebude však 

započítána do pololetní absence. 

 Při nástupu do školy rodiče předají písemnou zprávu, s kým a v kolik hodin bude žák 

školu opouštět, provoz školy je stanoven od 8.00 do 12.30 hod.  

 Žáci, kteří ze závažných důvodů nenastoupí do školy, budou se vzdělávat v rodině. 

Každý den do 15.00 hod. dostanou úkoly na následující den na danou mailovou 

adresu. Zadávané úkoly budou vycházet z probrané učební látky ve škole. Každý 

týden v neděli  odevzdají písemné práce ke kontrole do plastové krabice v zimní 

zahradě základní školy. V pondělí večer budou opraveny a připraveny k vyzvednutí. 

 V pondělí 25. 5. 2020 při předávání žáků vychovatelka školy přebere čestné 

prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (formulář je na 

stránkách školy k vytištění nebo v plastovém boxu v zimní zahradě školy) a písemnou 

zprávu o odchodu žáka ze školy Jestliže žák tyto písemnosti neodevzdá, nemůže 

nastoupit do školy. 
Předpokládám, že informace, které vám nyní poskytujeme, jsou dostatečné. V případě 

nejasností nebo upřesnění, volejte nebo pište na naše mailové adresy. 

Výuka bude složitější, ale pevně věřím, že vše úspěšně zvládneme a žáci budou dobře 

připraveni na nový školní rok. 

Upozorňuji, že informace o zahájení školní výuky, vychází z platných aktuálních nařízení, 

které se mohou do doby otevření školy změnit. 

Přeji hodně zdraví a těším se na děti. 

      Olga Blatná, ředitelka školy  

 

ROZVRH HODIN PLATNÝ OD 25. 5. 2020 

 

1. a  2. ROČNÍK 

 8.00 – 8.40 9.00 – 9.40  10.00 – 10.40 11.00 – 11.30 

Pondělí JČ M JČ VV 

Úterý JČ M JČ PRV 

Středa JČ M JČ PRV 

Čtvrtek JČ M HV JČ 

Pátek JČ M JČ PČ 

3. ROČNÍK 

 8.00 – 8.40 9.00 – 9.40  10.00 – 10.40 11.00 – 11.30 

Pondělí JČ M AJ VV 

Úterý JČ JČ M PRV 



Středa JČ M M AJ 

Čtvrtek JČ JČ HV PRV 

Pátek JČ M AJ PČ 

 

4. ROČNÍK 

 8.05 – 9.00 9.20 – 10.00  10.20 – 11.00 11.20 – 11.55 

Pondělí JČ JČ M PŘ/VL 

Úterý M M AJ VV 

Středa M M AJ PŘ/VL 

Čtvrtek JČ JA PŘ/VL M 

Pátek JČ JČ JČ PČ 

 


