
 

Podmínky dobrovolné školní docházky od 25. 5. 2020  

dle současných pokynů MŠMT 

 

1. Začátek dopoledního programu bude pro jednotlivé skupiny odlišný. 
První skupina bude vcházet do budovy v 7:45 hod., poslední cca v 8:30 
hod. (dle počtu skupin). Děti si vyzvedává příslušný pedagog před 
školou. Stejným způsobem bude nastaven i odchod žáků ze školy (od 
14 do 16 hod.). Je nutné dodržet přesný čas příchodu do školy, pozdější 
příchody nejsou možné. 
 

2. První den odevzdá zákonný zástupce ped. pracovníkovi před školou 
vyplněné a podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků 
virového onemocnění. Žák s sebou musí mít každý den dvě roušky a 
sáček na jejich uložení. Bez prohlášení a roušek nemůže být žák 
vpuštěn do školy. 
 

3. Žáci budou dodržovat bezpečný rozestup 2 m, sedět každý sám v lavici, 
přestávky budou mít skupiny nastavené tak, aby se na chodbách  
a toaletách děti nepotkávaly s dětmi z jiných skupin. Ve třídě, kdy 
budou děti sedět v lavici, nebudou mít nasazené roušky. 
 

4. V případě, že bude utvořena pouze 1 skupina za třídu, bude třídní paní 
učitelka s dětmi 2 hodiny. Nastoupí-li více než 15 žáků, rozdělíme žáky 
do dvou skupin. Pak budou mít děti jiného pedagogického pracovníka, 
nemusí mít třídní učitelku. Dle nastalé situace můžeme skupiny sestavit 
i napříč ročníky. I nadále bude stěžejní distanční forma výuky.  
 

5. V případě dřívějšího odchodu ze školy musí zák. zástupce nahlásit 
(předat v písemné formě) přesný čas odchodu dítěte ped. pracovníkovi 
vždy ráno před školou. Odchod je možný před obědem, po obědě, či 
odpoledne. Ne během dopoledního bloku. 

 

6. Je-li dítě přihlášeno k docházce, při absenci je zákonný zástupce 
povinen dítě řádně omluvit do 72 hodin. 
 

7. Školní jídelna bude v provozu (1 teplé jídlo bez výběru, polévka, jeden 
druh nápoje). Obědy se budou vydávat pro jednotlivé skupiny dle 
přesného časového harmonogramu postupně od 11 hodin do 14 hodin. 
Pro zajištění provozu školní jídelny je důležitý počet skupin, které se 
v jídelně nesmí potkat.  

 



 

8. Prosíme rodiče, aby si pečlivě přečetli nařízení MŠMT „Ochrana zdraví 
a provoz základních škol v období do konce školního roku 
2019/2020“, které je na našich webových stránkách školy. Tímto 
nařízením se musíme po celou dobu řídit. 

 

9. Přihlášení dítěte k dobrovolné školní docházce je závazné až do konce 
školního roku. 

 

 

Organizace vstupu do školy 25. 5. 2020    

5.B      7:45         

5.A 7:55         

4.B 8:05         

4.A 8:15        

3.B 8:25         

3.A 8:35            

2.B 8:45         

2.A 8:55         

1.B 9:05         

1.A 9:15          

 

V následujících dnech bude časový rozestup kratší, dítě může být však v jiné 
skupině. Viz zprávy od třídních učitelů. 

 


