
Provoz školy od 30. 11. 2020 

1. Od pondělí 30. 11. se prezenčně vyučují všechny třídy 1. stupně. 

 

2. Školní družina: 

ŠD je v provozu od 6:15, odpoledne končí v 15:45. Je pouze pro žáky 1. -3. třídy.  

Dojíždějící žáci ze 4. a 5. třídy (dříve chodili do ŠD) budou dohlídáni do 13,45 hod. v jiných prostorách 

školy. 

 

3. Příchod do školy: 

Žáci budou postupně vpuštěni do školy od 7,30 hod.. Žák má  nasazenou roušku a bude ji mít 

nasazenou po celou dobu pobytu ve škole, ve školní družině, školní jídelně a ve všech vnitřních 

prostorách školy. Proto doporučujeme, aby měl každý žák u sebe minimálně 2 roušky a dva sáčky (na 

čisté a špinavé roušky). 

Při vstupu si žáci dezinfikují ruce. 

 

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných 

případech za přijetí hygienických opatření minimalizujících styk s žáky. 

 

4. Výuka: 

Výuka ve škole probíhá podle rozvrhu. Žáci tráví přestávky výhradně ve třídách (s výjimkou 

odchodu na WC nebo stěhování). Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. V hodinách HV 

bude probírána teorie, hodiny TV je doporučeno trávit venku, pokud to počasí dovolí. Budeme se 

snažit chodit ven každý den. Doporučujeme tedy vhodné oblečení a obuv,  popř. deštníky. 

Do konce prosince nebudeme z organizačních důvodů poskytovat kroužky. 

 

5. Školní jídelna: 

Žáci dodržují hygienická opatření, vcházejí do jídelny pouze pod dohledem ped. pracovníka po 

třídách/skupinách. Upozorňujeme, že doba oběda se prodlouží. Nejdříve se stravují děti 1. a 2. třídy, 

pak 3. třídy, žáci 4.a5.třídy jdou naposledy.  

 

6. Další pokyny: 

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 

(zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), 

nesmí do školy vstoupit. Pokud se tyto příznaky projeví u žáka v průběhu výuky, škola volá 

zákonnému zástupci a ten si ho neprodleně vyzvedne.  



Pokud máte v rodině podezření na COVID-19, neposílejte své dítě do školy, předejdeme tímto častým 

karanténám.  

Škola informuje rodiče o odchodu třídy/skupiny/všech do karantény.  

 


