
Pokyny pro žáky 1. – 5. ročníku a jejich zákonné zástupce pro prezenční účast ve školní 
skupině ve dnech 25. 5. – 30. 6. 2020 

a) rozdělení žáků do skupin: 

Skupina Třídy Vstup do 
budovy 

Doba 
příchodu 

Učebna 
přízemí 

Dopolední 
skupina 

Odpolední 
skupina 

1. I. A, I. B, II. B Hlavní vchod 7.30 – 7.45 014 M. Šimůnková L. Janoušková 

2.  II. A, II. C, III.A, 
III.B, IV.C Zadní vchod 7.35 – 7.50 019 J. Skrčená K. Vinklová 

3. V. A, V. B Zadní vchod 7.30 – 7.35 020 M. Pískačová --- 

b) organizační pokyny: 
1. Žáci přicházejí k určenému vchodu ve vymezeném čase pro vstup, před školou i v areálu školy 

dodržují od ostatních žáků vzdálenost minimálně 2 m, vchodem do budovy vstupují na vyzvání 
pověřeného pracovníka, postupují v řadě v bezpečné vzdálenosti od sebe. 25. 5. při příchodu 
zákonný zástupce předá pedagogickému pracovníkovi u vchodu podepsané Čestné prohlášení 
o bezinfekčnosti a informaci o rizikových skupinách (formulář na webových stránkách školy) 
s datem ne dřívějším než 24. 5. 2020. Bez Čestného prohlášení nebude žák do skupiny zařazen. 
Upozornění: v souladu s metodickým doporučením MŠMT nebude při pozdním příchodu žák 
do budovy vpuštěn, prosíme o dodržení rozpisu příchodů uvedeném v tabulce. 

2. Po vstupu do budovy jde žák přímo do určené učebny (šatny se nepoužívají), kde si hned po vstupu 
pod dohledem přítomného pedagogického pracovníka desinfikuje ruce a posadí se na místo. 
S nábytkem nijak nemanipuluje (nepřesouvá židle, atp.) 

3. Dopolední skupinová výuka probíhá od 7.55 do 11.25 (včetně přestávek), žáci mají 4 vyučovací 
hodiny – základ podle rozvrhu ve Škole OnLine. Žáci pracují individuálně na zadaných úkolech. 

4. V době od 11.30 do 12.00 bude žákům poskytnut oběd ve školní jídelně – je nutné do 21. 5. uhradit 
stravné a objednat oběd. Všichni žáci, kteří budou zůstávat ve škole na odpolední skupinu, musí mít 
obědy zaplacené a objednané, případně musí mít zajištěn oběd z vlastních zdrojů (!!! nelze ve škole 
ohřát !!!). 

5. Odpolední skupinové činnosti probíhají od 12.00 do 16.00 
6. Všichni žáci musí být vybaveni denně alespoň 2 kusy čistých roušek k zakrytí úst a nosu a sáčkem 

na uložení použité roušky. Zákonný zástupce současně napíše svému dítěti telefonický kontakt na 
dospělou osobu, která zajistí převzetí žáka v případě zdravotních problémů. 

7. Při pohybu ve veřejných prostorech (hned při vstupu do budovy) si musí ústa a nos krýt rouškou a 
dodržovat bezpečnou (2 m) vzdálenost od ostatních osob, ve třídě používají roušky podle pokynů 
pedagogických pracovníků. 

8. Po celou dobu pobytu ve škole žáci dbají na zvýšenou hygienu a dodržují stanovená pravidla. 
Upozornění: V souladu s metodickým doporučením MŠMT - v případě porušování těchto pravidel 
budou zákonní zástupci na tuto skutečnost upozorněni, při opakovaném porušování může být žák z 
prezenční docházky vyloučen. 

9. V případě nepřítomnosti žáka jsou zákonní zástupci povinni jeho nepřítomnost řádně omluvit 
nejprve telefonicky na tel. č. 312 681 167 nebo e-mailem: hana.nerpasova@post.cz, následně 
omluvenkou v žákovské knížce/notýsku. 

10. Vzhledem k tomu, že ve škole není možný nákup svačin ani nápojů, je nutné, aby žáci byli vybaveni 
dostatečným množstvím v závislosti na délce pobytu ve škole v daném dni. 


