
Výuka pro 1. a 2. ročníky - od 18. listopadu 2020 
 

Osobní účast ve škole bude umožněna pouze žákům 1. a 2. ročníků. 

 

Studijní skupiny 

 Na začátku dopoledního bloku si třídní učitel vyzvedne skupinu před školou a odvede ji do 

kmenové učebny. 

 Skupiny nebudou ve škole ve vzájemném kontaktu a časy jejich příchodu do školy, odchodu ze 

školy a přestávek se budou lišit.  

 Zajistíme žákům pobyt venku na školním hřišti. 

 Výuka tělesné výchovy a zpěvu není možná.  

 Žáci, kteří se neúčastní odpoledního programu, odcházejí po vyučování domů. Ostatní žáci 

pokračují v odpoledním programu - ŠD. 

 Pedagogové ve skupině seznámí žáky prokazatelným způsobem s pravidly nošení roušek na cestě 

do a ze školy, ve společných prostorách školy, v učebně; s nutnými vzájemnými odstupy na cestě 

do a ze školy, ve společných prostorách školy, ve třídě; s mytím a dezinfekci rukou po příchodu do 

učebny po přezutí, po použití WC, před svačinou, po vzdělávacím bloku. Pedagogové dohlížejí na 

dodržování těchto pravidel ve škole. Stejné poučení provádějí i rodiče žáků. 

 

Příchod do školy 

 Žáci se neshromažďují před školou, do školy vstupují plynule daným vstupem, při cestě do 

určené třídy se řídí pokyny pracovníků školy. 

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

 Žáci i rodiče v areálu školy zůstávají jen po nezbytně dlouhou dobu. 

1. A 7, 40  hod. vchod branka 

1. B 7, 50  hod. vchod branka 

  

2. A 7, 40  hod. vchod hlavní 

2. B 7, 50  hod. vchod hlavní 

Rozmístění tříd 

 Všechny třídy mají výuku ve svých kmenových třídách. 

 ŠD je ve třídách školní družiny. 

 Žáci se dělí do skupin na jazyky a půlené hodiny - třídy dle rozvrhu. 

 Třídy se učí dle platného rozvrhu při prezenční výuce. 

 Žáci se nezdržují na chodbách. 

 Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani 

jinak neprolínají). 

 

Školní stravování 

 Stravování bude probíhat ve školní jídelně v čase od 10, 45 - 11,30, dle rozpisu. 

 Vaříme pouze jedno jídlo. 

 Žáci budou mít vše připravené na tácu /pití, polévku, hlavní jídlo/. 

10, 45  hod. - 1. A 10, 55  hod. - 1. B 11, 05  hod. - 2. A 11, 15  hod. - 2. B 



Příchod ke škole a pohyb před školou  

 Minimalizovat velké shromáždění žáků před školou.  

 Dodržovat odstupy 1, 5 m.  

 Povinnost zakrytí úst a nosu.  

 Povinnost organizovat se ve skupinách, ve kterých budou žáci následně společně ve třídě.  

 

Vstup do budovy školy  

 Je umožněn pouze žákům školy. 

 VŠICHNI ŽÁCI I ZAMĚSTNANCI ŠKOLY NOSÍ VE VŠECH PROSTORÁCH ROUŠKY i venku, roušku nosí 

po celou dobu pobytu v areálu školy. 

 Každý žák musí mít sebou minimálně dvě roušky a sáček na uložení roušky. 

 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 by žák vykazoval některý z možných příznaků COVID-19, 

bude umístěn do samostatné místnosti a vedení školy bude kontaktovat zákonné zástupce žáka s 

požadavkem okamžitého vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou 

stanici. Zákonný zástupce informuje bez zbytečného odkladu vedení školy o zdravotním stavu 

žáka.   

 

Hygiena  

TŘÍDY  

 Na umyvadle tekuté mýdlo  

 Na umyvadle desinfekce 

 Jednorázové papírové ručníky  

 PRAVIDELNÉ VĚTRÁNÍ 

 Denní dezinfikování povrchu a předmětu ve škole (kliky, vypínače, školní lavice, židle)  

TOALETY 

 Úklid a dezinfekce prostor dvakrát denně 

 Mýdlo na umyvadle 

 Desinfekce na umyvadle 

 Jednorázové papírové ručníky  

VSTUP DO PAVILONU 

 Desinfekce na ruce  

 

Ve škole budou striktně dodržována všechna hygienická opatření, vyplývající z vyhlášek MZ a 

Metodického pokynu MŠMT. 

 

Vedení školy 

 

 


