
 

VÁŽENÍ RODIČE, ŽÁCI NAŠÍ ŠKOLY, 
níže naleznete podrobné informace k pondělnímu nástupu do školy.  

S případnými dalšími dotazy se obracejte na vedení školy nebo rovnou na třídní vyučující.  

 

DOKUMENTY 

 čestné prohlášení odevzdají žáci při příchodu do školy 25. 5., 

datum podpisu a vyplnění bude k 25. 5. 2020 (odevzdává se pouze jednou, stáhnout můžete zde) 

 vyplníte on-line dotazník s časy odchodů žáků domů, doplníte informaci o tom, s kým žák opouští školu  

a kdy. Vámi vyplněný dotazník si hromadně vytiskne třídní učitel, žáci vám je přinesou domů k podpisu  

a vy je následující den zašlete zpět, pomůžete nám tím s organizací odchodů žáků. Dotazník vyplníte 

nejpozději do 24. 5., pozdější změny jsou možné. 

(odkaz na dotazník zde) 

 

PŘÍCHODY A ODCHODY ŽÁKŮ 

platí od 25. 5. až do konce školního roku, skupiny odpovídají jednotlivým ročníkům, 

6. skupina je složena z žáků různých tříd 

 dohled v areálu školy od 7.30 

 v areálu je umístěna informační cedule s místem srazů jednotlivých skupin 

 žáci si donesou minimálně dvě vlastní roušky na den a obal na ně (sáček, krabička) 

 svačinu a pití si žáci přinesou vlastní na celý den 

 
 odchody skupin do školy s pedagogem 

(žáci jsou rozděleni 1. až 5. skupině podle 1. až 5. třídy, rodiče žáků 6. skupiny byli již informováni) 

 

 1. skupina 7.40  

 2. skupina 7.45  

 3. skupina 7.50  

 4. skupina 8.00 (stará budova) 

 5. skupina 8.00 (stará budova) 

 6. skupina 7.55 

 
 ukončení dopoledního bloku a odchod skupin na oběd  

(po prvním týdnu provozu může být upraveno) 
 1. skupina 11.15   

 2. skupina 11.45 

 3. skupina 12.05 

 6. skupina 12.25  

 4. skupina 12.50 

 5. skupina 13.10 

 
 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1GO3XYZBXcPf-ZDvKuiAGdOJ6eE7Bdxwf/view
https://forms.gle/pYTi7yvq6XUB3ogw6


 

 

DOPOLEDNÍ BLOK 

 probíhá v max. patnáctičlenných skupinách 

 4. a 5. skupina je umístěna ve “staré” budově 

 dopolední blok (nevyučujeme podle stávajícího rozvrhu tříd) probíhá v celém areálu školy a v okolí 

Ostopovic, bude probíhat i v terénu (informace rodičům o výuce mimo areál bude podána vždy minimálně 

předchozí den - potřeba odpovídajícího oblečení a obutí) 

 během dopoledního bloku jsou žáci s jedním pedagogem, popřípadě bude realizována angličtina  

s pedagogem anglického jazyka 

 v případě vyzvedávání žáků v průběhu dopoledního bloku vždy informujte pedagoga s dostatečným 

předstihem, nevstupujte do budovy 

 absenci jste povinni omluvit nejpozději do tří dnů do KHS (nezapočítává se do absence na vysvědčení)  

 žáci si během pondělí a úterý přinesou do školy zpět všechny učebnice, sešity, portfolia a vypůjčené 

pomůcky včetně elektroniky a KHS 

 pedagogové nezadávají domácí úkoly 

 kroužky, nepovinná výuka a mimoškolní aktivity nebudou realizovány 

 

ODPOLEDNÍ BLOK 

 aktivity odpoledního bloku - “školní družiny” jsou přizpůsobeny skupinám a počtu žáků 

 ukončení odpoledního bloku nejpozději v 17.00 (provozní doba školní družiny) 

 děti vyzvedáváte ve stejném režimu jako ze školní družiny, tedy do 14.00 prostřednictvím zvonku 

ve vstupní hale a dále po pobytu žáků venku opět od 15.00 tamtéž 

 rozmístění “družin” je označeno u zvonků ve vstupní hale 

 

DISTANČNÍ VÝUKA 

 informace a zadávání úkolů pro žáky neúčastnící se dopoledního bloku ve škole probíhá prostřednictvím 

aplikací google, bude průběžně doplňováno v průběhu týdne 

 připravujeme krátké konferenční hovory přímo z dopoledního bloku společně s ostatními spolužáky,  

na případný “meet” budou žáci vždy pozvání s předstihem 

 
za zaměstnance školy  

Mgr. Petr Juráček, ředitel školy 

 


