
                                                                                                                                                                                      

Přihlášení žáci na školní docházku od 25. 5. 2020 donesou první den do školy čestné prohlášení  o  
svém zdravotním stavu.

Musí mít 2 roušky a sáček na dopolední výuku2  , pokud se dítě účastní odpoledního bloku, musí mít 
ještě 2 roušky navíc , igelitovou tašku na osobní věci, žákovskou knížku, učebnice , sešity na výuku, 
svačinu a pití. Odpadky ze svačin se nebudou házet do společného koše, ale každý si je odnese 
v krabičce od svačiny domů, 1 ručník v sáčku a papírové kapesníčky.

Omlouvání žáka z výuky do 3 dnů, pokud bude vykazovat příznaky onemocnění, nesmí školu 
navštěvovat.

Co si děti do školy přinesou, odnesou si i domů.

Při příchodu do školy půjdou přímo do třídy, kde se přezují, popř. svléknou a věci si uloží do igelitové 
tašky, kterou budou mít u své lavice.  / v šatnách nic zůstávat nebude/.

Ranní školní družina nebude.

Žáci jsou ve škole rozděleni do skupin:

Dopolední blok:

1. skupina třída 1.Z  + 2 žáci 2.Z / 15 dětí/ – Porubská Pavla

2. skupina třída  2.Z + 3. Z  / 15 dětí/ – Strnadová Helena

3. skupina třída 4. Z /15 dětí/  – Olšiaková Hana , asistentka Jana Přecechtělová

4. skupina třída 5.Z  / 14 dětí/ – Drahotská Zdeňka – výuka na ZŠ Švermova

Odpolední blok :

1. skupina žáci  1.Z + 2. Z – Uhlířová Marie

Z důvodu hygienických podmínek budou děti chodit do školy v časových odstupech , které se musí 
dodržovat.

Příchody  do školy  přední vchod: Příchody do školy zadní vchod:

1.skupina  a 3. skupina 2. skupina

7.50 hod. – 4.Z

8.00 hod. – 1.Z 8.00 hod. – 2.Z + 3. Z

Výuka je zaměřena na tzv. hlavní předměty – ČJ, M, případně PRV, VL , PŘ. Podrobnosti sdělí dětem 
vyučující.

výuka 1. skupina + 2.skupina výuka 3. skupina

první hodina   8.15 – 9.00 první hodina 8.00 –   8.45



druhá hodina   9.10 – 9.50 druhá hodina 8.55 –   9.35

třetí hodina 10.05 – 10.50 třetí hodina        9.50 – 10.30

čtvrtá hodina     11.00 – 11.30 čtvrtá hodina   10.40 -  11.20

pátá hodina 11.40 – 12.10 pátá hodina     11.30 -  12.15

Na obědy budou chodit skupiny v časových odstupech a výuka / děti budou už i po obědě/ bude 
končit:

1. Skupina výuka každý den do 11.30 hod.
2. Skupina výuka pondělí, středa, pátek do 11.30 hod.

 Výuka čtvrtek, pátek do 12.10 hod.
3. Skupina výuka pondělí, středa, pátek do 11.20 hod.

              Výuka úterý, čtvrtek do 12.15 hod..

Škola je vydezinfikována, je vybavena hygienickými potřebami, učitelé budou dohlížet na dodržování 
hygieny dle předpisů podle dokumentu Ochrana zdraví. Pokud chcete, může si dítě donést svou 
dezinfekci.

Rozvrhy hodin:

1.Z + 2 žáci 2.Z

PO ČJL M PRV ČJL
ÚT ČJL M PRV ČJL
ST ČJL M PRV ČJL
ČT ČJL M PRV ČJL
PÁ ČJL M PRV ČJL

2.Z + 3.Z

PO ČJL M PRV ČJL
ÚT ČJL M ČJL PRV
ST ČJL M PRV ČJL
ČT ČJL M ČJL PRV
PÁ ČJL M PRV ČJL

4.Z

PO ČJL M VL AJ
ÚT ČJL M PŘ ČJL
ST ČJL M VL AJ
ČT ČJL M PŘ ČJL
PÁ ČJL M ČJL AJ


