
Organizace výuky ve dnech 18. 11. - 20. 11. 2020 
 
Výuka v 1. a 2. ročnících bude probíhat podle následujícího personálního zajištění 
 

Třída TU Asistent Vychovatel 
Přidělená 
učebna 

Odchod na 
oběd  Čas příchodu 

1.A Soukupová Vacovská Vlasáková č. 36 11:40 7:40 
1.B Kolínková Roulichová M. Nešetřilová č. 38 11:50 7:45 
1.C Králová Plachá Kovaříková č. 12 12:00 7:50 
2.A Mrázová Turková Ježková č. 45 12:10 7:55 
2.B Čížková Šimáčková Gruncl č. 10 12:20 8:00 
2.C Pospíšilová Matoušková Tichá č. 18 12:30 8:05 

 
 
Příchod dětí: 

- Děti vstupují do budovy školy přes školní dvůr tzv. skleňákem v určený čas – viz 
tabulka 

- Prosíme rodiče, aby – je-li to možné, dodržovali harmonogram příchodu 
- Žáci, kteří přijdou dříve se shromažďují v prostoru, který je určen jejich třídě. Prostor 

bude označen tabulkou s označením třídy (např. 1. A) 
- Žáci, kteří přijdou pozdě, použijí hlavní vchod přes recepci 
- V týdnu od 18. 11 – 20. 11. 2020 nebude k dispozici ranní družina 
- Rodičům nebude povolen vstup do budovy školy 
- Výuka bude probíhat od 8:00 do 11:40 hod. Odpolední vyučování ve druhém ročníku 

neproběhne. 
- V průběhu výuky bude často intenzivně větráno – i během vyučovací hodiny – vždy 

po dobu 5. minut. Prosíme proto rodiče o vhodné oblečení. 
- Roušky jsou povinné pro žáky i pedagogy. Pokud žák ze zdravotních důvodů nemůže 

používat roušku bude přítomen při vyučování pouze část dne nebo se bude vzdělávat 
doma. S rodiči těchto žáků bude jednáno individuálně. 

- Rodiče, kteří nebudou chtít své dítě do školy poslat, se domluví s vyučujícím na 
způsobu vzdělávání. Za vzdělávání dítěte přebírají odpovědnost. 

- Legislativa v tuto dobu neumožňuje žákům, kteří prodělali Covid 19 nepoužívat 
roušku 

- Prosíme rodiče, aby své dítě vybavili 2 ks roušky a sáčkem na použitou roušku. 
V případě, že dítě musí navštěvovat školní družinu - 3 ks. 

- Nebude probíhat výuka hudební výchovy a tělesné výchovy. Tyto předměty budou 
nahrazeny pobytem dětí venku, a to za každého počasí. Proto je nutné teplé oblečení 
a vhodná obuv. I pobyt v družině bude probíhat částečně venku. 

- Škola musí zachovat homogenitu třídy po celou dobu pobytu dětí ve škole (není 
možné prolínání jednotlivých skupin dětí) 

- Děti budou celý den v jedné třídě (i po obědě v družině) 
- Rodiče si mohou své děti vyzvednout během vyučování prostřednictvím recepce; po 

vyučování (11:40) na školním dvoře; po obědě (dle harmonogramu) na školní dvoře a 
po 14. hodině prostřednictvím recepce. 

- Vzhledem k přísným hygienickým opatřením, žádáme rodiče, zda by zvážili v tomto 
týdnu nutnost využití školní družiny. 



- Každý den budou třídy v odpoledních (ranních) hodinách dezinfikovány ionizátorem 
- Během dne bude prováděn úklid pomocí dezinfekčních prostředků – ke každé třídě 

bude přidělena jedna paní uklízečka 
 
 


