
Informace k celkové organizaci vzdělávání 

Vážení rodiče, 

zde jsou základní informace k návratu dětí do školy. 

 

Zajištění ochrany zdraví: 

- Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. 

- Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným 

prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. 

- Ochranné prostředky u žáků musí být ve formě zdravotnické roušky, nano roušky nebo respirátoru, 

u dospělé osoby – respirátoru, na děti MŠ se tato povinnost nevztahuje. 

- Ochranný štít mohou žáci používat pouze se souběžnou ochranou úst a nosu (rouška, nano rouška, 

respirátor). Nelze jen štít. 

- Ochranné prostředky mají žáci po celou dobu pobytu ve škole mimo výuku tělesné výchovy při 

sportovních činnostech ve venkovních prostorách. 

- V případě zjištění příznaků infekčního onemocnění u žáků v průběhu dne, škola neodkladně informuje 

zák. zástupce a žáka umístí do izolační místnosti. Zák. zástupce následně zajistí neodkladné vyzvednutí 

žáka ze školy. 

- Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, 

včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že 

netrpí infekční nemocí.  

Větrání 

- Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných 

prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Větrání učeben se provádí opakovaně, 

krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny. 

 

 Výuka: 

- Probíhá v kmenových třídách. 

- Dle potřeby jsou časy ukončení posledních hodin výuky mírně upravené z důvodu zajištění organizace 

stravování ve školní jídelně.   
 

Vstup do ranní družiny 

- Bočním vchodem – od zastávky autobusu v Kostnické ul.(vstup pro MŠ). 

- Zvoňte na zvonek Kostičky. Pokud se stane, že pedagog neodpovídá, zvoňte na MŠ – bohužel se nám 

stává, že vypadává dálkové spojení.  

 

Provoz ranní družiny 

- 6:15 – 7:40 (možnost příchodu končí v 7:20) 

1. A, 1. B: Prales 

3. A, 3. B: Cesta kolem světa 

4. A, 4. B: Skřítkové 

2. A, 2. B: Dinosauři 

5. A, 5. B, 5. C: Mexiko 



Vstup do školy na výuku  

- Dle rozvrhu tříd 
 

Děti bez oběda 

- Po výuce předá pedagog u hlavního či bočního vchodu dle rozvrhu tříd.  
 

 Školní jídelna 

- Děti půjdou na oběd se školní družinou. Pokud si budete děti chtít vyzvednout po obědě, raději přijďte 

až 1 hodinu po ukončení výuky. Děti vyzvedávejte u určených vchodů oddělení odpolední družiny.  
 

Provoz odpolední družiny  

1. třídy: 11:40 – 16:00 

- v místnosti Vesmír- odchod domů bočním vchodem – u zastávky autobusu, zvoňte na MŠ Vesmír. 

2. třídy: 11:40 – 16:00 

- v místnosti Kostičky- odchod domů bočním vchodem – u zastávky autobusu, zvoňte na MŠ Vesmír. 

3. třídy: 11:40 – 16:00 

- v místnosti Himaláje - odchod domů bočním vstupem do suterénu, cca 15 m vpravo od hlavního vchodu, 

zvoňte na ŠD Himaláje. 

4. třídy: 12:35 – 16:00 

- v místnosti Egypt-  odchod domů bočním vstupem do suterénu, cca 15 m vpravo od hlavního vchodu, 

zvoňte na ŠD Egypt. 

5. třídy: 12:35 – 15:00 

- v místnosti Severní pól-  odchod domů hlavním vchodem, zvoňte na Severní pól.  

Děti třetích a čtvrtých tříd si po obědě oblečení přenesou na věšáky u dané ŠD.  

V rámci ŠD budou děti co nejvíce času trávit na hřišti, proto dejte dětem oblečení vhodné na pobyt venku.  

I venku při společných hrách musí mít zatím děti ochranu úst a nosu (viz mimořádné opatření MZ). 

Pokud budou děti na hřišti,  

- rodiče 1. a 2. tříd: vstup brankou vedle vchodu v Kostnické ul.,  

- rodiče 3. a 4. tříd: vstup brankou u školního pozemku, přes dopravní hřiště,  

- rodiče 5. tříd si mohou vybrat.  

 

Děkujeme za pochopení a podporu.  


