
INFO K VÝUCE VE ŠKOLE OD 25. 5. 2020  

Vzhledem k opatřením, která jsou vydaná v souvislosti s otevřením ZŠ, bude 

organizace výuky probíhat takto: 

 Ve škole budou dvě skupiny žáků – tzn. jako doposud dvě třídy ( 1. -2. ročník a 3. – 5. ročník)  

 Každá skupina bude mít po celou dobu vyučování a odpolední družiny stejného vyučujícího 

- (1. -2. ročník) – Mgr.  Anna Luhová a Miloslava Vyčítalová jako asistentka pedagoga  

- (3. – 5. ročník) – Mgr. Martina Volfová a Marta Hlavatá jako asistentka pedagoga  

 Ranní družina nebude! Bude pouze odpolední družina a to od 11:45 do 15:30 hodin  

 Školní družina bude probíhat také ve skupinách a vyučující se nemění 

 

Organizace vyučování: 

- Žáci 1.- 2. ročníku se v 7:20 shromáždí před školou s rozestupy nejméně 1, 5 m v roušce 

kde si je převezme pod dohled asistentka Miloslava Vyčítalová nebo třídní učitelka Anna 

Luhová  

- Rodičům je vstup do školy zakázán  

- Žáci 3.-5. ročníku se shromáždí v 7:35 hodin před školou se stejnými rozestupy 1, 5 m 

minimálně, s rouškami, odtud si je odvede asistentka Marta Hlavatá nebo třídní učitelka 

Martina Volfová  

- Před vstupem do třídy bude žákům změřena teplota bezkontaktním teploměrem a ruce si 

umyjí dezinfekcí 

- Žáci s sebou budou mít tři roušky a každá rouška bude v sáčku, který bude podepsaný  

- Roušky během vyučování ve své skupině mít nemusí, ale jakmile přejdou do jiných 

prostor ve škole a mezi další spolužáky, musí mít roušku 

- Na WC  budou žáci chodit individuálně, upozorní učitele  

- Oběd bude odděleně po skupinách  

- Výuka pro 1. a 2. ročník bude začínat od 7:30 hodin a pro 3. – 5. ročník od 8:00 hodin. 

Vyučovat se budou hlavní předměty ( Čj, M, Aj, Prv, Př, Vl) – rozvrh dodá třídní učitel  

- Žáci, kteří nebudou chodit do školy a zůstávají doma, budou mít výuku on –line s Jitkou 

Dytrtovou (dle dohody a časových možností rodičů a žáků)  

- Do školy mohou pouze žáci s vyplněným Čestným prohlášením, které jste dostali emailem  

- Jestliže někteří žáci nebudou navštěvovat odpolední družinu a budou chodit dřív domů, je 

nutné  tuto informaci písemně předat paní učitelce nebo asistentce ( formulář na školní 

družinu v příloze)  

- Plavecký výcvik ani Tv nebude  

- Výlety se taktéž neuskuteční  

- Pitný režim škola pro toto období nezajišťuje, žáci si musí nosit pití s sebou  

 

V případě dotazů a nejasností se ozvěte.  

Děkuji Dytrtová Jitka  

 


