
Informace pro rodiče k výuce od 25.5. 

Přihlášení žáci jsou rozděleni do skupin. Vzhledem k tomu, že skupiny se nesmí odpoledne 

spojovat,  museli jsme přihlížet k tomu, zda dítě bude zůstávat na odpolední aktivity či 

nikoliv. O zařazení vašeho dítěte do skupiny vás informuje třídní učitelka. 

Žáky si před školou přebírá pedagog dané skupiny a od každého žáka vybere čestné 

prohlášení, které musí být podepsané rodičem. Formulář ,,Čestné prohlášení“ naleznete na 

webových stránkách školy v Aktualitách. Bez tohoto prohlášení nemůže dítě vstoupit do 

budovy školy.  Při vstupu do budovy si žáci zakryjí nos a ústa rouškou a vydezinfikují si 

ruce. 

Časy a místo nástupu do školy: 

7:50 Skupina č. 1, 3, 4 Prostranství před družinou 

 

7:50 Skupina č. 2, 5, 6 Prostranství před hlavní budovou 

 

8:00 Skupina č. 7, 8 Prostranství před hlavní budovou 

 

8:10 Skupina č. 9, 10, 11 Prostranství před hlavní budovou 

 

 

Při pohybu po budově musí mít žáci zakrytá ústa a nos rouškou. Pokud budou v lavici, roušku 

mít nemusí. Pokud budou děti zůstávat i na odpolední aktivity, budou mít dvě roušky. Na 

odkládání roušky si donesou sáček. 

První den si donesou všechny učebnice, sešity, pracovní sešity, pouzdro – to vše potom budou 

nechávat ve škole pod lavicí. Je zakázané nosit vlastní hračky a plyšáky. Dávejte dětem 

dostatečné množství pití a přiměřenou svačinu. Po skončení vyučování odvede vyučující 

danou skupinu k šatně. Děti, které se nebudou stravovat ve školní jídelně, odcházejí z budovy 

školy (nezdržují se v šatně). Děti, které se budou stravovat ve školní jídelně, odvede vyučující 

do jídelny. Před vstupem do jídelny si umyjí a vydezinfikují ruce, mají zakrytá ústa a nos 

rouškou. Roušky odkládají do svých sáčků až u stolu. Informace k odhlašování, placení, apod. 

najdete na webových stránkách školy v sekci ,,Školní jídelna“. Obědy se nebudou vydávat do 

jídlonosičů. Obědy se budou vydávat pouze přihlášeným žákům, nebudou však nosit čip. 

Odchody žáků na oběd: 

11:15 Skupina č. 1, 2 

11:40 Skupina č. 3, 4, 6 

12:00 Skupina č. 5, 7, 9 

12:20 Skupina č. 8, 10, 11 

 

Odpolední aktivity budou probíhat v budově družiny. Rodiče si vyzvedávají děti pouze přes 

elektronického vrátného, nevstupují do budovy školy. Odpolední aktivity pro přihlášené 

žáky budou pouze do 16:00. 

Do budovy školy je povolen vstup pouze žákům a zaměstnancům školy. 

Prosíme rodiče, aby děti upozornili na dodržování zvýšené hygieny, nošení roušek 

v prostorách školy a respektovali pokyny všech zaměstnanců školy. 


