
Podrobné informace k organizaci prezenčních aktivit pro žáky 1. – 5. ročníku 

Aktivity jsou rozděleny na dopolední činnost, oběd a odpolední činnost a probíhají v běžných 

pracovních dnech od pondělí do pátku. 

Vstup do budovy školy - žáci přicházejí na určené místo v určený čas 7.50 – 8.00 hodin (informace 

vám bude zaslána třídním učitelem). 

dodržují předepsané 2m rozestupy a mají nasazené roušky. Vyčkají na pokyn pověřeného pracovníka, 

který je vpustí do budovy školy. Po přezutí je pracovník odvede do přidělené třídy. Žáci si obuv uloží 

do přinesené tašky a vezmou si ji s sebou do třídy (nebudou využívat šatní skříňky).  

Po příchodu do třídy si desinfikují ruce a posadí se na přidělené místo. Roušky sundají pouze na 

pokyn učitele. Žáci si přinesou nejméně dvě roušky a sáček na jejich odkládání. Žáci mají roušky 

neustále nasazené s výjimkou oběda a doby, kdy na pokyn učitele je mohou sejmout.  

1. Dopolední aktivity  

Začínají v 8.00 a končí ve stanovených skupinách takto: 

1A, 1B   11.15 hod. 

2A, 2B  11.35 hod. 

3A, 3B, 3C 11.55 hod 

4A, 4B  12.15 hod. 

5A, 5B  12.35 hod. 

 

Pokud žák nemá oběd ani odpolední aktivity, po skončení dopoledních aktivit okamžitě 

pod dohledem opustí budovu školy vchodem, který byl použit pro vstup žáka (pokud si 

budou mladší žáky vyzvedávat rodiče, žádáme, aby dodržovali stanovený čas – děti není 

možné dál hlídat). 

 

2. Oběd 

Žáci, kteří jsou přihlášeni k obědu, budou převedeni do školní jídelny a za dodržení 

hygienických opatření poobědvají. Oběd trvá nejdéle 15 minut, a pokud žák není přihlášen 

k odpoledním aktivitám, musí okamžitě po obědě opustit budovu školy vchodem, který byl 

použit pro vstup (dohled při odchodu bude zajištěn). 

 

3. Odpolední aktivity 

Pokud je žák přihlášen k odpoledním aktivitám, přebírají skupinu vychovatelky a 

asistentky. Skupiny 1A, 2A, 3B budou umístěny v budově školy a pro odchod žáků budou 

využívat vstupu u tělocvičny – opatřeno zvonkem. Skupiny 1B a 2B budou umístěny 

v místnostech družiny v objektu mateřské školky. U žáků přihlášených k odpoledním 

aktivitám je třeba vyplnit „zápisový lístek“, kde bude vyznačen především čas a způsob 

odchodu žáků.  

Zásady chování ve škole: 

- žáci mohou navštívit jen určené WC, použijí mýdlo, desinfekci 

- za vhodného počasí bude organizován i pobyt venku v areálu školy, jinak zůstávají i 

v době přestávek v určených místnostech pod dohledem 

- pokud žáci opustí místnost třídy, musí si po návratu opět desinfikovat ruce 

- před obědem si žáci ve školní jídelně umyjí ruce mýdlem  

Při prvním příchodu dne 25. 5. žáci před vstupem do budovy odevzdají podepsané Čestné 

prohlášení, pokud ho nebudou mít, nebudou do budovy vpuštěni! Žáci přihlášení k odpoledním 

aktivitám musí odevzdat i zápisový lístek, pokud ho neodevzdají nelze je k nim zařadit!  



Pro potřeby dopoledních aktivit si žáci přinesou pomůcky dle individuálních pokynů třídního učitele 

(informace vám bude zaslána) a tašku na přezůvky - obuv. 

Pokud se přihlášený žák nemůže aktivit zúčastnit, je třeba ho omluvit – nejlépe na email učitele 

pověřeného vedením skupiny, případně telefonicky na tel. 515 284 811, 515 284 835, 777096245 

(7.45 – 8.15),   

Doporučujeme, aby byli žáci pro desinfekci rukou vybaveni vlastními desinfekčními prostředky. 

Je nutné, aby žáci přesně dodržovali stanovený čas příchodu ke škole! V žádném případě nebudou 

vcházet do budovy sami bez pokynu dohlížejícího pracovníka. Připomínáme, že žáci musí opustit 

budovu školy ihned po skončení aktivit, na které jsou přihlášeni. 

RNDr.Vlastimil Válka, ředitel 

 

  


