
Osobní přítomnost žáků 1. stupně na vzdělávacích aktivitách od 25. 5. bude realizována při 

dodržování přísných hygienických a epidemiologických podmínek v naší ZŠ takto: 

• Žáky před školou vyzvedne vždy vyučující podle následujícího harmonogramu. Prosíme 

o dodržení času, abychom předešli nežádoucímu shromažďování osob. 

7.40 hod. – 1.A, 1.C, 2. A, 2.B 

7.50 hod. – 2.C, 3.A, 3.C, 4.C 

8.00 hod. – 3.B, 4.A, 4.B, 5.B 

8.10 hod. – 5.A, 5.C  

• Žáci budou vcházet do školy různými vchody (konkrétní informace Vám sdělí třídní učitel). 

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

• Konec vyučování a odchod domů/na oběd bude probíhat v rozmezí 11:30 až 12:35 postupně 

podle tříd (přesný čas u jednotlivých tříd Vám sdělí třídní učitelé). 

• Z organizačních důvodů je na oběd pro každou skupinu vyčleněn čas 15 minut. 

• Přihlášení obědů pro zájemce zajistí škola (dle vámi vyplněných návratek), obědy se budou 

platit na konci měsíce června hotově u vedoucí ŠJ. 

• Žáci budou ze školy/školní jídelny odcházet samostatně (rodiče mohou čekat pouze před 

budovami, choďte, prosíme, včas). Po odchodu z budovy přebírají rodiče za své dítě 

zodpovědnost, škola nebude zajišťovat fyzické předávání dětí rodičům.  

• Odpolední blok pro přihlášené žáky bude probíhat v budově školy, odcházet budou dle 

vyplněného formuláře pro odchod z odpoledního bloku.  Děti, které nebudou odcházet 

samy, předá rodičům pověřený pracovník před školou. 

• Aby se předešlo kontaktu s dětmi z jiných skupin, je nutné se při odchodu ze školy (po 

skončení vyučování/po obědě/po odpoledním bloku) nezdržovat v areálu školy. 

• V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny je zákonný zástupce povinen informovat 

o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.  

 

Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce žáka (může přinést dítě)podepsané Čestné 

prohlášení (ke stažení v sekci Covid-19-Výuka na našem webu. Datum nesmí být dřívější než 

3 dny před nástupem do školy. 

Pokud tento dokument nebude předložen, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. 

  

Vážení rodiče, veškeré informace k ochraně zdraví a provozu školy jsou zveřejněny v sekci 

Covid-19- Výuka na našich webových stránkách v nabídce MENU. Doplňující informace ke 

konkrétním třídám Vám sdělí třídní učitelé Vašich dětí.  

 


