
Vážení rodiče, 
pro usnadnění návratu Vašich dětí do školy Vám předem posíláme podstatné POKYNY A INFORMACE O 
PROVOZU A ORGANIZACI ŠKOLY V OBDOBÍ OD 25. 5. 2020 DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020. 
Snažíme se udělat maximum, buďte, prosím, trpěliví a chápaví k možným nedostatkům, které se mohou 
vyskytnout v souvislosti s mimořádnými opatřeními. Děkujeme za pochopení a Vaši spolupráci. 
 

Provoz základní školy: 
Začátek dopolední vzdělávací činnosti se liší pro jednotlivé ročníky viz rozpis. Ukončení záleží na setrvání žáka 
ve škole, nejdéle však do 16,00 hodin. Odpolední výchovně vzdělávací činnost je zajištěna přednostně pro žáky 
1. – 3. ročníků.   
 

Časový průběh a organizace vzdělávacích aktivit u jednotlivých ročníků: 
N – budova Nerudova, Č- budova Čéčova 

Třída Ranní 
vyzvednutí 
před školou 

Místo 
vyzvednutí žáků 

Konec výuky Jídelna Odpol.činnost 
obědy 

1.A,B+E,C             (N) 7:40 Hlavní vchod N 11:40 11:40 12:40 1.A,B,C,E 

1.D                        (Č) 7:40 Vedlejší vchod Č 11:50 11:55 (všichni) --- 

2.A,B                    (N) 7:50 Hlavní vchod N 11:50 11:55 12:45 2.A,B 

2.C,D                    (Č) 7:50 Vedlejší vchod Č 11:50 12:00 (všichni) --- 

2.E                        (Č) 7:40 Vedlejší vchod Č 11:50 11:55 12:50 2.E 

3.A                       (N) 8:00 Hlavní vchod N 12:20 11:00 – 11:30 --- 

3.B                       (N) 8:00 Hlavní vchod N 12:20 11:00 – 11:30 --- 

3.A+B                  (N) 8:00 Hlavní vchod N 12:20 11:00 – 11:30 --- 

3.C                       (N) 8:00 Hlavní vchod N 12:20 11:00 – 11:30 --- 

3.D                      (Č) 8:00 Vedlejší vchod Č 12:20 11:00 – 11:30 --- 

3.E                       (Č) 8:00 Vedlejší vchod Č 12:20 11:00 – 11:30 --- 

4.A,4.A+B           (N)           8:10 Hlavní vchod N 12:30 11:30 – 12:00 --- 

4.C,D                   (Č) 8:00 Hlavní vchod Č 12:30 11:30 – 12:00 --- 

4.E                       (Č) 8:00 Vedlejší vchod Č 12:30 11:30 – 12:00 --- 

5.A, 5.B+A, 5.C   (N) 8:15 Hlavní vchod N 12:15, 12:20 12:15 – 12:40 --- 

5.D,E,F                 (Č) 8:10 Hlavní vchod Č 12:15, 12:20 12:15 – 12:40 --- 

 
 

Ranní příchod do školy pro jednotlivé ročníky (viz výše) a přebírání žáků pedagogickým 
pracovníkem 
Při první vstupu žáka do školy předá zákonný zástupce žáka nebo žák sám Čestné prohlášení o neexistenci 
příznaků virového onemocnění dítěte a písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených 
Ministerstvem zdravotnictví. Bez těchto podepsaných dokumentů nebude žákovi umožněna osobní účast ve 
škole. 
 
Žáci budou ráno vyzvedáváni před školou pověřeným pedagogickým pracovníkem (skupiny po 15 žácích), který 
je povede po celou dobu dopoledních vzdělávacích aktivit. Složení skupin žáků je do 30. 6. 2020 neměnné, 
žáka nelze do skupiny zařadit později. Abychom zamezili shromažďování žáků před školou, budou žáci 
přicházet v přesně daném čase. Dbejte, prosím, na dochvilnost a včasný příchod do školy. Pozdní příchod 
velmi zkomplikuje organizaci a může narušit také hygienická opatření školy. 
 
V některých třídách budou v jídelně přítomni i žáci dané skupiny, kteří nemají oběd. Po ukončení oběda je 
odvedou zpět do učebny, kde se žáci převléknou a odchází samostatně nebo s doprovodem domů, nebo 
pokračují ve výuce (3. a 4. r.). Pedagogický pracovník předává žáky jejich doprovodu před budovou školy, kde 
si je ráno převzal, nebo žáci odchází samostatně po ukončení dopolední činnosti.  
 



Evidence docházky  a omlouvání žáků při nepřítomnosti ve škole 
 
Škola si povede evidenci docházky žáků v daných školních skupinách. Absence se nezapočítává do absence 
uváděné na vysvědčení žáka. Zákonný zástupce je povinen nahlásit nepřítomnost dítěte nejpozději do 3 dnů, 
nejlépe v daný den nepřítomnosti žáka pedagogickému pracovníkovi (e-mail, telefon) nebo ponechá vzkaz 
v kanceláři školy (tel. 387 422 506). Následně napíše omluvenku do deníčku či žákovské knížky. 
 

Stravování ve školní jídelně 
 
Žáci se budou stravovat ve školní jídelně podle platného řádu ŠJ. Z důvodu mimořádných opatření a zákazu 
vstupu zákonných zástupců do budov školy nebude jídlo vydáváno do jídlonosičů. Zákonný zástupce může 
telefonicky odhlásit stravu do 7:00h v daný den.  
Žáci budou přihlášeni ke stravování třídním učitelem dle seznamu. K dispozici bude pouze 1 druh oběda. 
Odhlášení obědů již dále provádí sami zákonní zástupci žáků. 
 

Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020 
 

1. Každý žák je povinen mít s sebou na den min. 2 roušky a sáček na jejich uložení. 
2. Žáci nebudou používat šatny, oblečení i boty si nechávají ve třídě. Přezůvky si nosí v aktovce domů. 
3. Do budovy vstupují pouze žáci. Ostatním osobám je vstup do budovy zakázán. Hned po vstupu do 

budovy si všichni žáci vydezinfikují ruce a budou dodržovat zvýšené hygienické zásady po celou dobu 
pobytu ve škole. 

4. Zákonní zástupci při prvním předání dítěte pedagogickému pracovníkovi vyplní a odevzdají čestné 
prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění dítěte a písemné seznámení s vymezením 
rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Bez těchto podepsaných dokumentů 
nebude žákovi umožněna osobní účast ve škole. 

5. Jestliže žák bude jevit známky infekce, bude ve škole odveden do samostatné místnosti a rodiče si jej 
musí co nejdříve vyzvednout. Škola informuje o této skutečnosti spádovou hygienickou stanici. 

6. Veškeré činnosti (přestávky, svačina, výuka, odpolední činnost) probíhají v jedné učebně, popř. venku v 
předem určeném prostoru školy. 

7. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani ped. pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 
nejméně 1,5m. Při bližším kontaktu jsou nutné roušky. 

8. Ve společných prostorách (WC, odchod do jídelny, pohyb po chodbě) se žáci pohybují pouze 
s nasazenou rouškou a dodržují organizační pokyny. 

9. Při opakovaném nedodržování hygienických pravidel bude upozorněn zákonný zástupce žáka. Žák 
může být vyřazen ze skupiny.  

 

Odpolední činnost (bez poplatku) 
 Zákonným zástupcům žáků není povolen vstup do budovy školy, proto uvádíme možné časy vyzvednutí dětí:  
ve 14, 15 a v  15.45 h. 
1D, 2E před hl. vchodem budovy Čéčova  
2C, 2D, 3E boční vchod Čéčova – žlutá branka 
1A, 1C, 2B, 3B vchod do ŠD Nerudova – zelená branka u jídelny 
1B, 1E, 2A, 3A před hl. vchodem budovy Nerudova 
Je také možné, aby žák přinesl lísteček pro samostatný odchod. Rodič na žáka čeká buď před školou na 
určeném místě, nebo jde žák sám domů. Nyní již rodič přebírá za své dítě plnou zodpovědnost.                                     
V případě potřeby odchodu v jiný čas je možná domluva s vychovatelkou dané skupiny. 
 
                                                                               Děkujeme Vám za pochopení a vstřícnost. Vedení školy. 
 
 

 



 

 


