
VÝUKA OD 25.5.2020 

Organizace dne: 

Dopolední blok: 8.00 – 11.40 hod. - žáci přihlášeni pouze na dopolední blok končí vždy v 11.40 hod., ti, kteří jsou 

přihlášeni na oběd, budou už naobědvaní. Učitel celou skupinu odvede ze třídy před školu a žáci odcházejí domů. 

Pokud má dítě odcházet s doprovodem, je nutné, aby doprovod čekal už v 11.40 před školou.  

Odpolední blok: 11.40 – 16.00 – během bloku jdou skupiny na oběd a poté pokračují ve volnočasových aktivitách. 

Pokud žáci neodcházejí v určitou hodinu sami, je možné je vyzvednout v době 13:30 – 14:00 hod. a potom od 15:00, 

nejpozději do 16.00 hodin. 

Příchod do školy: 

Žáci přichází do školy v přesnou dobu podle rozpisu: 

7:40 - 1. + 2. třídy 

7.50 – 3.+ 4. třídy 

8.00 – 5. třídy 

Žáci se nezdržují před budovou a po vstupu jdou přímo do své třídy, kde se teprve přezouvají. 

Skupiny: 

Žáci byli zařazeni do skupin, které jsou neměnné. Každá skupina má svého vedoucího učitele, který bude po dobu 

trvání režimu výuky ve skupinách zastávat pro organizační záležitosti skupiny roli třídního učitele – omlouvání žáků 

pište, prosím, tomuto učiteli zprávou v Edookitu. 

Výuka: 

- Výuka bude nadále probíhat i distančně v režimu týdenního zadávání úkolů na web Společně to zvládneme. Tyto 

úkoly jsou závazné pro všechny žáky (doma i ve škole). Žáci ve škole budou pracovat na těchto úkolech pod vedením 

pedagogů. Nově budou úkoly pro první stupeň zadávány nejpozději do neděle 20.00 hodin. 

- Docházka ani probrané učivo nebudou ani nadále zapisovány do Edookitu (z technických důvodů nelze uskutečnit). 

Vybavení žáků: 

- Každý žák musí mít nejméně dvě roušky v sáčku (doporučujeme i sáček na již použité roušky). 

- Žáci si do školy nosí pomůcky podle pokynů, ČJ, M a pouzdro každý den. 

- Pokud mají rodiny možnost tisku, žáci si přinesou i vytištěné týdenní úkoly, lépe se jim bude v probraném učivu 

orientovat. 

- Čip na oběd – pokud je žák přihlášený. 

 

Pondělí 25.5.2020: 

- Žáky před školou v daných dobách bude čekat vedoucí učitel skupiny.  

- Žáci při příchodu ke škole odevzdají vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového 

infekčního onemocnění – bez tohoto prohlášení NELZE žáka přijmout k prezenční výuce. 

- Žáci budou mít klíček od šatní skříňky. 

- Během dopoledního bloku si celá skupina vyklidí skříňky v šatně (dejte dětem, prosím, tašku), přezůvky si žáci 

budou nechávat ve třídě 

- Žáci si přinesou pomůcky do ČJ a M 

UPOZORNĚNÍ: 

Jestliže má žák příznaky respiračního onemocnění nebo jakékoliv jiné nemoci, nelze ho do školy vpustit. Pokud by se 

takový žák ve škole vyskytl, je škola povinna ihned žáka i celou jeho skupinu izolovat, neprodleně informovat 

hygienickou stanici a rodiče, aby si žáka co nejrychleji vyzvedli. 

Je nezbytné, aby bylo možné rodiče v době pobytu dítěte ve škole telefonicky kontaktovat. Pokud to možné není, 

sdělte nám, prosím, kontakt na další osobu (např. rodinný příslušník) a zároveň písemně (zpráva v Edookitu 

vedoucímu učiteli skupiny) udělte souhlas s vyzvednutím dítěte touto osobou. Děkujeme za pochopení. 

 


