
Vážení rodiče, 

dne 25. 5. 2020 začne výuka ve škole v omezeném režimu  pro žáky 1. stupně ZŠ. Od tohoto data mohou 

žáci dobrovolně docházet do školy. Zákonný zástupce je ale povinen do 18. 5. 2020 vyjádřit zájem 

o školní docházku. Žák bude poté zařazen do vzdělávací skupiny a její složení už bude neměnné. 

Vyjádření zájmu o školní docházku bude formou dotazníku na google disku, odkaz získáte od třídního 

učitele. Pokud někdo nemá možnost připojení, kontaktuje svého třídního učitele jiným prokazatelným 

způsobem. 

 Pro žáky, učitele i zákonné zástupce budou platit mimo běžný školní řád další pravidla chování, jež 

budou zaručovat naplnění  usnesení vlády ke krizovému opatření. Zda Vaše dcera či syn do školy 

nastoupí, záleží na Vašem rozhodnutí. Pokud ano, platí již stejná pravidla docházky jako při běžné výuce 

(omlouvání absence pokud možno ihned, maximálně do tří dnů). Nelze se tedy rozhodovat takto – dnes 

půjdu, ale zítra se mně nechce. První den nástupu musí mít každý žák  bezpodmínečně sebou 2 roušky 

a sáček na jejich uložení a čestné prohlášení o zdravotním stavu. Formulář čestného prohlášení je 

k dispozici na webu školy. Pokud nemá někdo možnost tisku, budou formuláře k dispozici 

a k vyzvednutí ve škole. 

Žáci budou do školy přicházet po třídách a vyučování bude začínat ve čtvrthodinových intervalech. 

Harmonogram  začátku vyučování bude následující: 1. třída v 7.45, 2. třída v 8.00, 3.  třída v 8.15, 

4. třída v 8.30, 5. třída v 8.45. Příchod ke škole 10 minut před začátkem výuky. Žáci se před školou 

neshlukují a dodržují rozestupy. Na dlažbě před školou budou značky v potřebné vzdálenosti. Výuka 

bude trvat pro každý ročník 4 hodiny. V den příchodu si budou moci vyzvednout své přezůvky ze skříněk 

v šatně, poté už si je zde nebudou ukládat. 

Podle počtu zájemců bude k dispozici pro žáky  i odpolední zájmová činnost a školní jídelna. Od vás 

bychom potřebovali, abyste si rozmysleli odpovědi na následující otázky: 

1) Nastoupí moje dcera/syn do školy  

2) Od kdy nastoupí 

3) Bude/nebude  využívat služby odpolední zájmové činnosti (družiny)? 

4) Přihlašujete si obědy? 
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