
 

Vážení rodiče, 

dovolím si Vás touto cestou informovat ohledně osobní přítomnosti žáků 1. stupně ve výuce. 

Žáci, kteří nenastoupí do školy,  nadále pokračují v distanční výuce. Věci, které mají děti ve škole, je 

možné vyzvednout ve vyhrazených dnech a časech – 27. 5. (12. 30 – 14. 00) a 1. 6. (13. 00 – 15. 30). 

Žáci, kteří nastoupí do školy,  budou mít výuku v rámci školních skupin. Domácí vzdělávání již nebudou 

plnit (s výjimkou případné nepřítomnosti – vyšetření,…). 

Informace k nástupu: 

 sraz žáků 1. stupně bude na školním dvoře (označené místo) 7. 30 – 7.50 (dohled asistentky) 

 v 7. 50 si vyučující vyzvedne žáky na školním dvoře, vybere čestné prohlášení (pouze v pondělí)  

a v 7.55 odvede žáky do školy. U vchodu si žáci vydesinfikují ruce, v šatně si vyzvednou své věci 

včetně přezůvek a bude jim změřena teplota 

 vstup do školy je povolen pouze zdravým žákům (bez projevů akutního nachlazení nebo bez 

příznaků nemoci COVID 19) 

 vstup do školy je povolen pouze žákům, nikoli doprovodu 

 ve třídě budou žáci sedět po jednom 

 školní skupiny mají max. 15 žáků 

 výuka bude probíhat ve dvou blocích oddělených velkou přestávkou: 

První blok   8. 00 – 9. 30 

Velká přestávka  9. 30 – 10.00 (9.30 – 9. 40 – svačina ve třídě, poté pobyt na školním hřišti) 

Druhý blok  10. 00 – 11. 30 

 Obědy je nutné předem objednat (informace jsou na webových stránkách naší školy). 

Objednání proběhne přes web www.mujscolarest.cz. Objednávka obědů musí proběhnout 

vždy do pátku na celý následující týden (nyní tedy do 22. 5. 2020). Při objednání musí být 

dostatečný kredit na účtu. Na oběd odvádí žáky vyučující nebo paní vychovatelka (dle 

harmonogramu školy). Nad dodržováním hygienických pravidel budou dohlížet asistentky. 

 Odpolední skupiny (ŠD) budou rozděleny dle dopoledních tříd. Provoz ŠD je od 11.30 do 16.00. 

Ze ŠD budou žáci odcházet hlavním vchodem. Rodič si po příchodu zazvoní na ŠD a požádá o 

uvolnění svého dítěte. Vedoucí ŠD si přes kameru ověří vaši přítomnost. Do budovy školy 

nevstupujete a k předání dítěte dojde u vchodových dveří. 

 Vyučující budou dbát na dostatečné větrání ve třídě, poučení žáků o BOZ a dodržování 

hygienickým pravidel. 

http://www.mujscolarest.cz/


 Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Ve třídě žáci (v 

době, kdy sedí v lavicích po jednom) nosit roušky nemusí. Při skupinové práci apod. žáci 

nosí roušky jako ve společných prostorách. 

 Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 

 Aktuální rozvrhy jednotlivých tříd 1. stupně (platné od 25. 5. 2020 do 26. 6. 2020) budou 

zveřejněny ve Škole online. 

 Na WC budou žáci odcházet po jednom v době výuky (průběžná desinfekce). 

 Výuka bude probíhat v kmenových třídách. 

 Vysvědčení bude žákům vydáno v pátek 26. 6. 2020 

8. 00 – 9. 00 – žákům, kteří mají osobní přítomnost ve škole 

9. 00 – 10. 00, popř. v úředních hodinách v době prázdnin - žákům, kteří nemají osobní 

přítomnost ve škole 

 Školní rok bude ukončen v pátek 26. 6. 2020. Ve dnech 29. – 30. 6. 2020 máme vzdělávání 

učitelů, proto je vyhlášené ředitelské volno. 

 Dopolední skupiny budou vyučovat učitelé 1. a 2. stupně. Přítomnost třídního učitele je dána 

procentem přítomných žáků z daného ročníku. 

třída počet žáků ve škole vyučující 

1.a 12 Vlachová 

1.b 12 Bartůňková 

2.a 14 Kočendová; v úterý, ve středu a ve čtvrtek Odrazilová 

3.a 10 Klímová; v úterý a pátek Komárková, ve středu Horká 

3.b 10 Fialová; ve středu Janata 

4.a 11 Maxová; ve středu Špačková 

4.b 8 Valíčková; v pátek Janata 

5.a 12 Burianová; ve středu a čtvrtek Voneš; v pátek Polehlová 

 

Případné dotazy zodpoví vedení školy (přes školu online nebo tel. 568620409). 

  

 

 

 


