
ORGANIZAČNÍ POKYNY K NÁSTUPU ŽÁKŮ DO ŠKOLY OD 18. 11. 2020 

- K prezenční výuce nastupují žáci 1. a 2. tříd. 

- Příchod dětí do školy bude umožněn od 7.30 do 8.00, bude zajištěn dohled a pomoc dětem 

při odemykání skříněk a převlékání v šatnách. Paní učitelky a asistentky jednotlivých tříd 

budou v tento čas k dispozici dětem (dle situace – u recepce, ve třídě…). 

- Žáci se vyučují ve svých třídách se svou třídní učitelkou a svou paní asistentkou. 

- Ve třídách nebudou vyučovat jiní pedagogové. 

- Vyučování bude probíhat podle stálého rozvrhu (platného od září). 

- Ve škole nebude zvonit na hodiny a přestávky, délku vyučovacích bloků si organizují paní 

učitelky, aby docházelo k co nejmenší kumulaci dětí na chodbách a WC. 

- Nadále NENÍ UMOŽNĚN přístup rodičům do školy. 

- Nadále platí všechna hygienická pravidla. 

- Ve všech prostorách školy (i ve třídách a při výuce) děti i zaměstnanci školy MUSÍ MÍT 

ROUŠKU (štít není považován za dostatečnou ochranu dýchacích cest). 

- Prosíme o zajištění dostatečného oblečení dětí na vyučování – bude docházet k častému 

větrání tříd dle doporučení.  

- Během výuky je zakázán zpěv (HV bude probíhat dle uvážení p. učitelky – bez zpěvu) a 

sportovní činnosti (TV bude probíhat dle uvážení p. učitelky – možnost vycházek). 

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY A OBĚDY: 

- V družinách (dětských klubech) zajistíme provoz tak, aby nedocházelo k míchání dětí 

z různých tříd. 

- Děti budou mít svou paní vychovatelku (a případně svou paní asistentku) a budou ve své 

družině (klubu).  

- Ranní družina funguje jako obvykle (od 6.00 hodin) a na obvyklém místě (budova ŠJ), děti 

zvoní na zvonek č. 1, ranní oddělení budou rozdělená podle tříd (v ranní družině budou jen 

děti kmenové třídy). 

- Po ranní družině si žáky vyzvednou paní asistentky a odvedou je do své třídy, kde probíhá 

výuka (kromě 2. B – tu odvede paní vychovatelka ranní družiny). 

- Po výuce si děti opět ve třídě vyzvedává paní vychovatelka a odvádí je do své družiny. Děti, 

které chodí na oběd a nechodí do družiny, na oběd doprovází paní učitelka. Děti, které 

nechodí na oběd ani do družiny, odcházejí po výuce domů. 

- Odpolední družina je zajištěna v plné rozsahu a na obvyklém místě při dodržení stálých 

skupin. 

- Obědy mají děti, které chodily na obědy před uzavřením škol, automaticky přihlášené. Na 

oběd budou skupiny chodit tak, aby se v jídelně nepotkávaly.      

V případě nejasností se spojte se svou třídní učitelkou nebo vedením školy.  

Snad vše proběhne ke všeobecné spokojenosti a v pořádku. Moc se na děti těšíme. 

S přáním hezkého dne Vaše Slovanka… 


