
Vážení rodiče,  
od pondělí 30.11.2020 je prezenční výuka povinná pro 1.- 5.roč., povinnost 
je dodržení homogenity skupin ve škole, ve školní družině i ve školní 
jídelně. Povinnost je nosit ROUŠKU (u žáků není povolen štít) po celou 
dobu ve škole i ve školní družině (výjimka stravování). Škola vyžaduje min. 
2 roušky (čistá rouška v sáčku).  
Nadále trvá zákaz zpěvu a výuky TV*. Doporučeno je pravidelné 5 min. 
větrání během výuky a pobyt venku. Všechny děti musí mít ve škole 
přezůvky(kdo si je odnesl domů). Ve  škole budou probíhat zvýšená 
hygienická opatření (zvýšené mytí rukou, při vstupu dezinfekce rukou). 

  

I nadále trvá ZÁKAZ VSTUPU DO BUDOVY ŠKOLY i na pozemky školy 
(dvorek, zahrádka) kromě žáků a zaměstnanců školy. Vstup je povolen po 
předchozí domluvě.  

  

Vstup do školy: 
Žáci se shromažďují odděleně podle ročníků před vraty školy. Dohled  bude 
žáky pouštět následovně (dle nařízení vždy oddělený vstup a oddělená 
šatna): 
1. a 3. ročník - 7:30 - 7:40 hod.  
2. a 5. ročník - 7:40 - 7:50 hod.  
4.A a 4.B - 7:50 - 8:00 hod. 
V současné době do odvolání nebude škola akceptovat jiné časy 
příchodů. V případě výjimečného pozdního ranního příchodu bude mít žák 
možnost vstoupit do školy v době 8:00 - 8:10 hod. Poté se škola zamyká. 
Žádám o dodržování určených  příchodů, aby nebyla narušována 
výuka žáků.  
V případě příchodu např. od lékaře kontaktujte telefonicky pro otevření 
školy školnici - 799525862.   

  

Výuka: 
V jednotlivých třídách dle rozvrhu. Děti si přinesou veškeré potřebné 
učebnice, PS a pomůcky.   

  

 Nedružinové děti odcházejí domů (rodiče musí čekat PŘED školním 
dvorkem!!!) z budovy školy nebo na oběd s dohledem po skončení výuky:  

1.roč.  11:45 a 12:40 hod. 



2.roč. 11:40 a 12:45 hod. 

3.roč. 12:45 hod.  

4. roč. 12:35 hod.  

5.roč. 12:40 hod.  

Žádám rodiče o pochopení a trpělivost  z důvodu organizace odchodů, příchodů podle pokynů 
MŠMT.  

 
*Doporučen je pobyt venku:  místo TV dle rozvrhu  2 x týdně u školy 
(zahrádka, dvorek, pod kostelem) nebo hodinová vycházka k řece, na 
Sokolovnu.  Venku může probíhat i výuka jiných předmětů.  
Doporučujeme každodenní vhodné teplé oblečení. 
 
Děkuji za pochopení. Doufám, že obnovená povinná prezenční výuka bude 
probíhat v poklidu a  pohodě. 
V případě dotazů kontaktujte třídní učitelky.  
 
S pozdravem 
Mgr. Lenka Štětková, řed.školy 
 


