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Vážení rodiče, zákonní zástupci, níže naleznete informace o návratu žáků do školy od 30. 11., které se 
týkají pouze 1. stupně a PT. Informace pro 2. stupeň najdete v jiném souboru. Tato organizace platí 
do odvolání, pokud by došlo ke změně, budeme Vás včas informovat.   
 

 
Od 30. 11. se vrací celý 1. stupeň + PT (PT, 1. AB, 2. AB nastoupili již 18. 11.) 
 
Výuka probíhá podle rozvrhu, pouze s menšími úpravami: 
 

 1. AB má celý týden do 11:40 

 výuka Aj je organizována tak, aby se nemíchali žáci z více tříd 

 
Školní družina: 
 
Školní družina bude z organizačních důvodů fungovat pouze pro žáky PT, 1.AB, 2.AB, 3.AB.  
Ve školní družině je dovoleno z organizačních důvodu míchat žáky z jednoho ročníku. 
 
Ranní družina: 7:00 – 8:00 (žáci chodí do ranní družiny vždy hlavním vchodem). 1. AB na „malé 
budově“, ostatní na hlavní budově.  
  
Odpolední družina: konec výuky – 16:30. 1. AB na „malé budově“, ostatní na hlavní budově. 
 
Vstup do školy (neplatí pro žáky, kteří jdou do ranní ŠD):  
 
Aby se před školou neshlukovali žáci, bude škola otevřená již od 7:30. Žáci po vstupu do školy odchází 
rovnou do své kmenové třídy.   
 
Šatny:  
 
Žáci 1. stupně nepoužívají šatny, boty si nechávají před třídou. Přezuvky si první den společně s TU 
vyzvednou ve skříňce. Bundy si nechávají ve třídě.  
 
Ochranné prostředky:  
 
Žáci i učitelé musí po celou dobu výuky (pobytu ve ŠD) nosit roušku, šátek, respirátor. 
Žák má každý den min. 2 roušky (nebo jiný ochranný prostředek).  
Štít může používat pouze:  
 

 učitel během výuky cizího jazyka 

 učitel/vychovatelka během logopedie 

 žák během logopedie 

 žák po celou dobu výuky - pokud zákonný zástupce donese potvrzení od lékaře 
  
 
 
 



 

   

Hygienická pravidla:  
 
Platí pravidla nastavená od 1. 9. 2020 doplněná o:  

 nedochází k míchání žáků mezi třídami (s výjimkou ŠD) 

 je omezená TV a HV  

 roušky musí mít žáci, pedagogové i na 1. stupni a ve ŠD 

 kladen důraz na pravidelné větrání prostoru třídy – doporučuje se každou přestávku a 1x 
uprostřed hodiny (min. 5 minut) 

 
 
Obědy:  
 
Žáci chodí na obědy dle rozpisu.  
 
 
 
 
 
 
 
  


