
Informace k prezenční výuce od 30. 11. 2020 

 
 

• Příchod do školy: 

– žáci 1.  ročníku - vchodem u školní družiny – třídní učitelé odvádí v 7:55 

– žáci 2. ročníku – vchodem u školní družiny – třídní učitelé odvádí v 7:45  

– žáci 3. ročníku – vjezdovou bránou u malé tělocvičny – třídní učitelé odvádí v 8:00 

– žáci 4. ročníku – hlavním vchodem – třídní učitelé odvádí v 8:00 

– žáci 5. ročníku – hlavním vchodem – třídní učitelé odvádí v 7:50  

– žáci 6. ročníku – zadním vchodem od hřiště –učitelé odvádí v 7:45 (v týdnu od 7.12.) 

– žáci 7. roč. – zadním vchodem od hřiště –učitelé odvádí v 7:45 (v týdnu od 30.11.) 

– žáci 8. roč. – vjezdovou bránou u malé tělocvičny –učitelé odvádí v 7:55 (8.B,S v týdnu od 

30.11., 8.A v týdnu od 7.12.) 

– žáci 9. ročníku – vjezdovou bránou u malé tělocvičny –učitelé odvádí v 7:40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Prosíme rodiče, aby pokud možno zajistili příchod na přesný čas, aby nedocházelo ke 

zbytečnému shromažďování žáků před školou 

 

• Během výuky žáci neopouštějí svou kmenovou třídu, pracují v homogenních kolektivech, podle 

úprav v rozvrhu hodin 

 

• Školní družina je v provozu pro všechny přihlášené žáky v běžné provozní době. 

Žáci jsou zařazeni v oddělení podle tříd a příslušného ročníku. 

 

• Školní jídelna funguje pro všechny žáky přítomné ve škole na prezenční výuce od pondělí 30. 11., 

dítě, které chodilo pravidelně na obědy nemusíte přihlašovat. Žáci v distanční výuce se k obědu 

musí přihlásit a mohou si oběd vyzvednout do jídlonosiče. 

 

• Žáky 1. stupně na oběd odvádí příslušný vyučující nebo vychovatel v době od 10:45 do 12:35 

podle stanoveného rozpisu skleněnou šatnou, po obědě žáci jedné třídy vždy společně opouštějí 

jídelnu vchodem u kanceláře jídelny. 

 

• Žáky 2. stupně na oběd odvádí příslušný vyučující v době od 12:40 do 13:30 podle stanoveného 

rozpisu skleněnou šatnou, po obědě žáci jedné třídy vždy společně opouštějí jídelnu vchodem u 

kanceláře jídelny. 

 

 

Hlavní budova 1.stupeň 

 Dílny 

 Tělocvična 

 

 

 
 Družina 

+ malá 

tělocvič. 



OBECNÁ PRAVIDLA: 

 

• Škola zajišťuje všechny potřebné podmínky ke vzdělávání v souvislosti s dodržením veškerých 

hygienických podmínek a pravidel stanovených PES daného stupně. 

• Při cestě do školy a ze školy, stejně jako při pobytu před školou, se na žáky vztahují obecná 

pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména zakrytí nosu a úst ochrannými 

prostředky, pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry. 

• Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 

• Pracovník školy organizuje vstup žáků do školy, žáci přicházejí po jednotlivých třídách, na pokyn 

pověřeného učitele. 

• Po příchodu do školy musí každý žák použít dezinfekci. 

• Po celou dobu pobytu, s výjimkou konzumace potravin, musí mít všichni žáci nasazenu roušku. 

Žáci mají s sebou náhradní roušku a sáček na uložení roušky. 

• Osoba s příznaky infekce dýchacích cest do školy nesmí vstoupit, při hlášených potížích bude 

škola postupovat podle zavedených pokynů KHS. 

 

Se srdečným pozdravem a přáním pevného zdraví 

Mgr. Jan Škrabal 

ředitel školy 

 

 


