
Informace o pravidlech výuky žáků 1.- 5. ročníku 

 Výuka je určena pro žáky 1. - 5. ročníku každý den od 8.00 - 12.00 hodin.

 Vzdělávání bude od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 dobrovolné, pokud ale své dítě
přihlásíte, stává se pro něho povinným a platí pravidla jako v běžné výuce. 

 Nepřihlášení  žáci  budou  omluveni,  přihlášené  bude  nutné  omlouvat,  žádnému
žákovi se však absence nezapočítává do celkové absence na vysvědčení.

 Omlouvání žáků přihlášených k docházce do školy probíhá podle platného školního
řádu.

 Předmětem výuky bude český jazyk, matematika a anglický jazyk ve 4. a 5. třídách.

 Žáci budou pracovat ve stálých maximálně 15 – ti členných skupinách, jejich složení
je  v  kompetenci  ředitele  školy.  Skupiny  budou  tvořené  žáky  pouze  z  jednoho
ročníku, jejich složení se nesmí do konce školního roku měnit, žáci budou mít svoji
třídu vyhovující hygienickým opatřením a stálé učitele.

 Vzhledem k počtu žáků ve skupinách nemůžeme zaručit, že všichni žáci budou mít
svého třídního učitele. Všechny paralelní skupiny budou ale pracovat podle stejných
učebních plánů včetně žáků, kteří se i nadále budou účastnit distanční výuky.

 Vzhledem k očekávanému vysokému počtu  žáků bude začátek  výuky pro  různé
skupiny žáků různý (příchod do školní budovy musí splňovat hygienická opatření),
stejně tak to bude i s koncem výuky. Každá skupina to však bude mít do konce
školního roku neměnné. 

 Žáci si s sebou kromě učebnic a pomůcek musí donést dvě roušky, jednu budou mít
nasazenou při příchodu do školy a druhou náhradní. S sebou také musí mít igelitový
pytlík na odložení použité roušky. Každý den je potřeba roušky měnit. Při výuce
roušky  nemusí  být,  pouze  při  určitých  aktivitách,  na  ně  budou  žáci  učitelem
upozorněni.

 V  pondělí  25.  5.  2020  se  žáci  shromáždí  v  předepsaných  dvoumetrových
rozestupech v zástupu (za sebou) po třídách před vchodem I. stupně  ZŠ podle
časového harmonogramu:

5. ročník → 7.20 hodin
4. ročník → 7.25 hodin
3. ročník → 7.30 hodin
2. ročník → 7.35 hodin
1. ročník → 7.45 hodin   

 Zároveň v pondělí 25. 5. 2020 žáci nebo jejich zákonní zástupci odevzdají čestné
prohlášení o bezinfekčnosti s datem 24. 5. 2020 nebo 25. 5. 2020. Prohlášení musí
být  podepsané  zákonným zástupcem  a  při  vstupu  do  budovy  bude  odevzdáno
třídním  učitelům.  V  případě  nedodání  čestného  prohlášení  nebo  jeho
nesprávného vyplnění žák nesmí vstoupit do budovy školy. 



 Při vstupu do budovy ZŠ má žák povinnost provést dezinfekci rukou, kterou zajistí
pí.  Hejnová.  Poté budou žáci  bez  přezouvání  odvedeni  svými třídními  učiteli  do
kmenové třídy.

 V každé třídě bude k dispozici dezinfekce a jednorázové papírové ručníky.

 V dopoledním bloku budou žáci ve svých třídách mimo organizovaného oběda a
toalet.

 Toalety budou žáci využívat individuálně dle vlastní potřeby.

 Dopolední úklid těchto prostor zajistí uklízečky dle časového harmonogramu.

 Stravování žáků ve školní jídelně bude probíhat v časovém intervalu od 10.30 do
12.00 - 12.15 v pořadí od nejstarších ročníků.

 Zákaz vstupu rodičů do budovy školy z důvodu zvýšených hygienických
požadavků.
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