
Pokyny k nástupu žáků I. stupně do výuky dne 25. 5. 2020 
 
1) Ranní družina není povolena 
 
2) Časový režim nástupu dětí do vyučování: 1. třídy – 8.00 hod. 
                                                                               2. třídy – 7.30 hod. 
                                                                               3. třídy – 7.40 hod. 
                                                                               4. třídy – 7.50 hod. 
                                                                               5. třídy – 8.00 hod. 
    Děti si v daný čas vyzvedávají vyučující před hlavní budovou, prvňáčky před budovou školní družiny. 
 
3) Děti budou rozděleny do skupin, které určí třídní učitel, maximální počet dětí ve skupině je 15. 
     V každé třídě bude pracovat třídní učitel společně s dalším pedagogickým pracovníkem, kteří se 
     během dne prostřídají. Každý žák bude tedy mít polovinu dne svoji třídní učitelku a polovinu  
     asistentku. Rozdělení do skupin bude upřesněno později. 
 
4) Každý den budou pouze 4 vyučovací hodiny. 
 
5) Konec výuky jednotlivých ročníků: 1. třídy – 11.40 hod. 
                                                                   2. třídy – 11.20 hod. 
                                                                   3. třídy – 11.30 hod. 
                                                                   4. třídy – 11.30 hod., žáci odcházejí ihned domů 
                                                                   5. třídy – 11.40 hod., žáci odcházejí ihned domů 
 
6) Školní svačinky nebudou. Obědy z organizačních důvodů budou pouze pro žáky 1., 2. a 3. tříd, do    
     jídelny odvádí děti vyučující. Je nutné se přihlásit telefonicky u paní vedoucí nebo na strava.cz.  
 
7) Školní družina bude z kapacitních důvodů pouze pro žáky 1., 2. a 3. tříd. Provoz školní družiny bude  
     každý den do 16.00 hod. 
     Žádáme rodiče, kteří mají zájem o školní družinu, nechť sdělí svůj požadavek třídní učitelce do      
     čtvrtka 14. 5. 2020. Upřesňující informace budou dodány později. 
 
8) Každé dítě si přinese přezůvky (nebo při nástupu do školy si je vezme ze své skříňky), 2 roušky +      
     sáček, svačinu, pití, učení – rozvrhy najdete na stránkách tříd. Boty a svrchní oděv si budou žáci   
     nechávat ve třídě, skříňky nebudou využívány. 
 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 
Při nástupu do školy dne 25. 5. 2020 odevzdá každé dítě své třídní učitelce podepsané čestné 
prohlášení – najdete na stránkách školy v sekci Pro žáky a rodiče. Bez tohoto prohlášení nebude žák 
vpuštěn do školy.  
 
Do 14. 5. 2020 sdělte třídním učitelkám, zda Vaše dítě nastoupí zpět do školy. 
 
Doporučujeme pročíst si v části Pro žáky a rodiče → Znovuotevření školy dokument MŠMT: Ochrana 
zdraví ZŠ.  


