
Provoz školy pro 1. a 2. ročník od 18. 11. 2020 

 

Od středy 18. 11. 2020 nastupují k povinné prezenční výuce všichni žáci 1. a 2. ročníku.  

Příchod do školy: Žáci, kteří nechodí do školní družiny, přicházejí do školy hlavním 

vchodem v čase 7.40 h – 7.55 h. Při vstupu do budovy musí mít chráněné dýchací cesty např. 

rouškou, vydezinfikují si ruce, jdou do své šatny a odtud odcházejí přímo do své kmenové 

třídy. Do budovy školy vstupují bez doprovodu. Při příchodu do školy a pohybu v ní dodržují 

rozestupy. Přezouvají a převlékají se v šatně.  

Výuka: Probíhá podle platného rozvrhu hodin bez tělesné výchovy a zpěvu. Místo tělesné 

výchovy vyučující zařadí buď jiný předmět, nebo vycházku do přírody.  

Po celou dobu pobytu ve škole musí žáci nosit ochranu dýchacích cest (i během výuky). 

Každý žák musí mít na den minimálně 2 roušky uložené v obalu.  

Z důvodu častého větrání vnitřních prostor během výuky prosíme rodiče o dostatečné a 

vhodné oblečení dítěte.  

Stravování: Žáci, kteří nechodí do školní družiny, odcházejí po ukončení poslední vyučovací 

hodiny do šatny a pak domů.   

 

Provoz školní družiny 

Ranní školní družina začíná v 6.55 h, děti přicházejí hlavním vchodem. Vzhledem k nařízení 

MŠMT zachovat homogenitu skupin žáků, bude provoz ranní ŠD probíhat v kmenových 

třídách. Příchod do ranní školní družiny je možný do 7.25 h.    

Odpolední školní družina probíhá v běžném čase od 11.40 h do 16.30 h. Děti zůstávají 

v kmenových třídách. Na oběd chodí podle rozpisu od 11.45 h (pokud výuka končí v 11.40 h) 

nebo od 12.40 h (pokud výuka končí v 12.35 h).  

Vyzvedávání dětí ze školní družiny – rodiče žáků 2. třídy si vyzvedávají děti u hlavního 

vchodu (zvonit 1x) a rodiče žáků 1. třídy u zadního vchodu (zaklepat na okno, popř. zvonit 

3x), přejdou venkem před hlavní vchod a počkají na svého prvňáčka..  

 

Žádáme rodiče, aby neposílali do školy děti s příznaky respiračního onemocnění. 

 


