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PROVOZ ŠKOLY V OBDOBÍ  

DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 
 

 

V tomto dokumentu naleznete základní informace o provozních podmínkách v souvislosti 

s přítomností ţáků 1. aţ 5. tříd ve škole od 25. 5. 2020. 

 

ORGANIZACE VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT VE ŠKOLE 
 

 Od 25. 5. 2020 bude umoţněn přístup do školy ţákům 1. aţ 5. tříd. Docházka není pro 

ţáky povinná.  Nadále bude hlavním vzdělávacím proudem vzdělávání na dálku. 

 Vzdělávání bude rozděleno na dopolední a odpolední část. Dopoledne bude probíhat 

vzdělávání podle pokynů vyučujících, kteří zajišťují vzdělávání na dálku. V kaţdé třídě 

bude vzděláváním provázet asistentka pedagoga nebo vychovatelka. Odpolední část bude 

zaměřená na zájmovou činnost a odpočinkové aktivity. Skupiny budou stejné jako 

dopoledne a opět je budou personálně zajišťovat vychovatelky nebo asistentky pedagoga. 

 Zákonný zástupce ţáka mohl přihlásit své dítě pomocí webového formuláře  

do 18. 5. 2020. Celkem se přihlásilo 29 ţáků, kteří budou rozděleni do 3 skupin. 

 1. skupina - ţáci 1. A a 2. A (učebna 1. A – přízemí), 2. skupina – ţáci 3. A, 3. B a 4. A, 

(učebna 4. A – 1. patro), 3. skupina – ţáci 5. A (učebna 5. A – 1. patro). 

 Na webu školy je k dispozici formulář „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ“, který je nutné vyplnit, 

podepsat a přinést 25. 5. 2020 do školy. Pokud nemáte moţnost si formulář stáhnout a 

vytisknout, můţete si jej vyzvednout v kanceláři školy. Bez tohoto formuláře nebude 

ţákům umoţněn vstup do školy, stejně tak pozdější přihlášení neţ 25. 5. 2020 uţ nebude 

moţné. 

 Velikost kaţdé skupiny bude max. 15 ţáků 

 V dopolední části předpokládáme zaměření na hlavní předměty – matematika, český 

jazyk, člověk a jeho svět a anglický jazyk. 

 Ráno budou ţáci přicházet před školu v časových intervalech 10 minut. Zde si je 

vyzvedne vyučující. Po přezutí v šatně půjdou do určené učebny. Rodiče, ani jiný 

doprovod dítěte nebude do školy vstupovat. 

příchod ke škole:  

1. skupina – ţáci 1. A a 2. A  7.50 – 8.00 hod 

2. skupina – ţáci 3. A, 3. B a 4. A 8.00 – 8.10 hod 

3. skupina – ţáci 5. A   8.10 – 8.20 hod 

 

Pokud se ţák v uvedeném intervalu ke škole nedostaví, bude do školy vpuštěn nedříve 

v 8.20 hod, kdy si musí zazvonit na kancelář školy a paní sekretářka ho doprovodí do 

příslušné třídy. 

 Skupiny budou prostorově i časově oddělené, aby se v průběhu dne děti nepotkávaly.  

Délka výukových bloků bude stanovena tak, aby kaţdá skupina na patře měla přestávky 

v jiný čas neţ skupina druhá. Na oběd budou ţáci odcházet v doprovodu pedagoga tak, 

aby byl zajištěn časový odstup od jiné skupiny. 
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 Ve třídě se budou ţáci řídit pokyny pedagoga, který rozhodne, při jakých činnostech bude 

nutná rouška a při kterých ne. Ţáci budou sedět v rozestupech 2 m.  

 Kaţdý ţák musí mít na den 2 roušky a sáček na roušky. 

 O přestávce budou mít moţnost pouţívat toalety na patře, které budou vybaveny 

dezinfekcí na ruce. Dezinfekce bude k dispozici i ve třídě. Mimo učebnu ve společných 

prostorách školy bude nutné pouţívat roušku vţdy. 

 Časové rozvrţení vyučovacích hodin a přestávek 

 

 1. hod 2. hod 3. hod 4. hod 

1. A, 2. A 8.00 – 8.45 9.00 – 9.45 10.00 – 10.45 11.00 – 11.45 

3. A, 3. B, 4. A 8.10 – 8.55 9.10 – 9.55 10.10 – 10.55 11.10 – 11.55 

5. A 8.20 – 9.10 9.25 – 10.10 10.25 – 11.10 11.25 – 12.10 

 

 Konec dopolední části a odchod na oběd: 

1. skupina – ţáci 1. A a 2. A  11.45 hod 

2. skupina – ţáci 3. A, 3. B a 4. A 11.55 hod 

3. skupina – ţáci 5. A   12.10 hod 

 

 V jídelně budou ţáci sedět odděleně v bezpečných rozestupech, nebudou si sami brát 

příbor, tác ani pití. Vše jim k převzetí připraví kuchařky u výdejního okénka. 

 Pokud se ţák účastní pouze dopolední části vzdělávání, můţe si vyzvednout před školou 

jeho doprovod v následujícím čase. Před školu ţáky doprovodí pedagog. 

Časy k vyzvednutí ţáků před školou: 

1. skupina – ţáci 1. A a 2. A  12.15 hod 

2. skupina – ţáci 3. A, 3. B a 4. A 12.25 hod 

3. skupina – ţáci 5. A   12.40 hod 

 

Pokud se ţák zúčastní i odpolední části vzdělávání, které bude max. do 16.00 hodin, bude 

poslán ze třídy do šatny v čase, který uvedl jeho zákonný zástupce na přihlášce. Pokud 

půjde ţák s doprovodem, počká doprovod na ţáka v uvedený čas před školou. Pokud bude 

nutné vyzvednout ţáka mimo uvedený čas, je nutné zazvonit na kancelář školy a paní 

sekretářka zajistí odeslání ţáka ze třídy. 

 Kaţdou nepřítomnost ţáka je zákonný zástupce povinen řádně omluvit. Stačí telefonicky, 

SMS, emailem u třídního učitele nebo v kanceláři školy. Ţák, který se třikrát nedostaví do 

školy bez řádné omluvy, bude z dalšího vzdělávání vyloučen. O této skutečnosti bude 

zákonný zástupce obratem informován. 

 Při cestě do školy i ze školy je nutné dodrţovat obecná pravidla chování stanovená 

krizovými opatřeními (dodrţovat rozestupy 2 m a nošení roušky, bude-li to v té době ještě 

aktuální). 
 

 
 

 

 

 

V Sezimově Ústí 19. 5. 2020     Mgr. Petr Peroutka, ředitel školy 


