
Aktuální informace k nástupu žáků 1. stupně dne 25. 5. 2020 

Jak jsme Vás již informovali, bude od 25. 5. 2020 v souladu s harmonogramem uvolňování vládních opatření 

v oblasti školství umožněna osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na organizovaných a 

zájmových aktivitách formou školních skupin. 

Účast žáků na prezenčním vzdělávání je dobrovolná, dominantní i nadále zůstává distanční vzdělávání. Žáci, kteří 

se nebudou účastnit dobrovolného prezenčního studia, pokračují v plnění zadávaných úkolů distančního studia 

dle stávajícího režimu. 

Žáci budou rozděleni do skupin dle rozhodnutí ředitelky ZŠ, které bude vycházet z organizačních možností školy. 

Není možné zaručit zachování skupin podle tříd a třídních učitelů. Žáka není možné zařadit do skupiny později 

než 25. 5. 2020. 

Dopolední výuka bude probíhat v čase 8:00 – 11:30. Pak následuje oběd. 

Odpolední skupiny budou organizovány do 16:00. 

Každý žák musí mít s sebou do školy dvě roušky a sáček na použitou roušku. 

Při vstupu do budovy bude od žáků vyžadováno „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového 

onemocnění.“ 

Rodičům je vstup do budovy školy zakázán. 

 

Školní skupiny:   Počet:  Pedagogický dozor (dop. sk.)  odp. sk. 

Skupina 1- 1. A + 1. B + 2. B (7 žáků)  Marcela Hadačová   Marta Buštová 

Skupina 2 - 2. A + 2. B  (15 žáků) Mgr. Šárka Hešíková   Martina Císařová 

Skupina 3 - 3. A + 3. B  (5 žáků)  Miluše Dvořáková   ------ 

Skupina 4 - 4. A + 4. B  (14 žáků) Mgr. Monika Mikešová   Dana Beranová 

Skupina 5 - 5. A + 5. B  (5 žáků)  Mgr. Anastasija Segizbaeva  ------ 

 

Skupina 1 a 2 bude přicházet do školy vchodem od mateřské školy v čase 7:45. 

Skupina 3, 4 a 5 bude přicházet do školy hlavním vchodem v čase 7:55. 

Pedagogický dozor si vyzvedne skupinu žáků a sám ji odvede do školy. 

 

Časy oběda: 

Skupina 1 + 2   11:40 

Skupina 3 + 4 + 5  12:15  

 

 


