
Provoz školy od 30. 11. 2020 

Vážení rodiče, vzhledem k nařízení MZ ČR - povinnost mít zakrytý nos a ústa po celou dobu pobytu ve škole - je potřeba, 
aby byly Vaše děti denně vybaveny dostatečným množstvím čistých roušek (min. 2 kusy na 1 den + sáčky na uložení 
roušky během jídla a na uložení špinavých roušek). 

Děti stráví ve škole a školní družině až 10 hodin denně, jedna rouška je proto z hygienických důvodů nedostačující. 

Připravte, prosím, dětem svetr nebo teplou mikinu, učitelé mají povinnost často větrat. 

Nezapomeňte, že neustále platí zákaz vstupu do budov školy všem osobám s příznaky virového onemocnění. 

Nadále také platí, že doprovodu žáků není vstup do budovy školy a školní družiny povolen. Prosíme tedy, abyste do 
budov vstupovali vždy až po předchozí domluvě s učiteli nebo vedením školy, aby se zamezilo kontaktu s dětmi. 

Počítejte prosím také s tím, že se díky zvýšeným hygienickým požadavkům prodlouží výdej obědů. 

Žáci se nezdržují v šatnách, ihned se přesouvají do tříd, kde si umyjí ruce mýdlem nebo použijí dezinfekci. Na hygienu 
rukou dbají během celého dne. 

Během dne se žáci zdržují v určené třídě, do odborných učeben se přesouvají po přestávce s vyučujícím. Žáci se 
nenavštěvují ve třídách a bezdůvodně se nepohybují po chodbách. 

Do jídelny žáci odcházejí dle rozpisu v doprovodu vyučujících nebo vychovatelek. 

 

1. třída 

 provoz školní družiny 6:00 - 7:30 a 11:30 - 16:00 - Mgr. Jana Fabianová (budova ŠD)  
 ŠD - přesun do budovy školy v 7:30 
 žáci, kteří nenavštěvují ŠD - vstup do školy žákovským vchodem 7:30 - 7:40  

 

2. třída 

 provoz školní družiny 6:00 - 7:35 a po skončení výuky do 16:00 - Irena Pernická (budova ŠD) 
 ŠD - přesun do budovy školy v 7:35 
 žáci, kteří nenavštěvují ŠD - vstup do školy žákovským vchodem 7:40 - 7:50  

 

3. třída 

 provoz ŠD 6:00-7:30 pouze v nezbytně nutných případech - v učebně 3. třídy - dohled Bc. Michaela Janíčková 
 odpolední provoz školní družiny NENÍ z provozních důvodů zajištěn 
 žáci, kteří navštěvují ŠD - vstup do školy žákovským vchodem v 6:00 
 žáci, kteří nenavštěvují ŠD - vstup do školy žákovským vchodem 7:30 -7:40 

 

4. třída  

 provoz ŠD v učebně 4. třídy: 6:00-7:30 a po skončení výuky do 16:00 - Bc. Michaela Janíčková 
 žáci, kteří navštěvují ŠD - vstup do školy žákovským vchodem v 6:00 
 žáci, kteří nenavštěvují ŠD - vstup do školy žákovským vchodem 7:30 -7:40 

 

5. třída 

 provoz školní družiny NENÍ z provozních důvodů zajištěn 
 vstup do školy bočním vchodem (u MIS music) v 7:30 (věci ze skříněk si žáci vyzvednou s TU 30. 11. 2020). 

 

9. třída 

 vstup do školy - žákovským vchodem v 7:40 - 7:45 
 učebna č. 7  

Střídavá výuka 6. - 8. třída 

6. třída  

30. 11. - 4. 12. 2020 

14. - 18. 12. 2020 

 vstup do školy - žákovským vchodem v 7:40 - 7:45 
 učebna č. 4 

 

7. třída  

7. - 11. 12. 2020 

21. a 22. 12. 2020 

 vstup do školy - žákovským vchodem v 7:40 - 7:45 
 učebna č. 3 

 

8. třída  

7. - 11. 12. 2020 

21. a 22. 12. 2020 

 vstup do školy - žákovským vchodem v 7:40 - 7:45 
 učebna č. 4 

 

 

 


