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7. zpráva 

 
 
 

Milí rodiče, 
 

přinášíme Vám 7. zprávu plnou novinek. Omlouváme se za zpoždění, ale čekali jsme na 
manuály, které přišly až o víkendu. A chvíli nám trvalo je zpracovat, zazipovat „milion“ 
informací tak, aby to pro Vás i pro žáky bylo co nejčitelnější, nejjednodušší a nejefektivnější a 
doufejme, že se to za pár dnů ještě nezmění. 
 

Máme hrubý nástin toho, jak vše bude probíhat. Podrobný manuál s časy příchodů, 
odchodů, rozdělení do skupin, do tříd,…. Vše Vám zašleme 18. 5. 2020.   

Buďte prosím trpěliví, informace, které potřebujete nyní vědět, se dočtete níže od těch 
nejaktuálnějších. Pokud Vás bude cokoli zajímat, napište nám, rádi odpovíme. 
 
Co je nejdůležitější, že po Offline týdnu bude probíhat výuka dál podle zaběhnutého systému 
se všemi nastavenými pravidly.  Pouze od 25. 5. se nám rozdělí výuka na 1. stupni na školní 
výuku  a online výuku.  
 

1. PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PRO 9. ROČNÍK 
 

Žáci devátého ročníku mají i nadále výuku online z domova. Rozvrh mají pevně daný, učí 
se každý den online. 
Nad rámec online výuky se budou moci účastnit osobně ve  škole bloků Příprav na přijímací 
zkoušky , které budou zajištěné jejich učiteli Čj a M následovně: 
 

DEN ČAS PŘEDMĚTY skupiny 
KAŽDÉ ÚTERÝ 
začátek 19. 5.  

14:00 – 17:00 Český jazyk – 1,5 hodiny 
Matematika – 1,5 hodiny 

max. 15 žáků 
roušky ANO 

 
Rozeslali jsme dotazník rodičům žáků 9. ročníku. Pokud bude zájem o přípravné kurzy 

online, i na tuto variantu jsme připraveni a probíhala by ve stejný den a čas, pouze ne fyzicky 
ve škole. Opět nad rámec online rozvrhu.  
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2. ZAHÁJENÍ VÝUKY PRO 1. STUPEŇ VE ŠKOLE  - OD 25. 5. 2020 
 

Řídíme se manuálem od MŠMT + vlastními pravidly v souladu s manuálem J. Pročíst 
manuál a stáhnout si čestné prohlášení můžete také  ZDE. 
 

ZAHÁJENÍ 
VÝUKY: 

25. 5. 2020 • při příchodu rodič odevzdá 
čestné prohlášení  
(pošleme včas na vyplnění) 

 
 
VÝUKA VE 
ŠKOLE: 

1.A, 1.B, 1.C,  
2.A, 2.B, 2.C,  
3.C,  
5.A 

• žáci doma se připojují do 
hodin  ve škole nebo dá TU 
vědět rodičům formu zajištění 
výuky 

ČAS VÝUKY VE 
ŠKOLE:  

8:00 – 12:00  

VÝUKA 
ONLINE: 

3.A, 3.B,  
4.A, 4.B, 4.C,  
5.B, 5.C 

• žáci ve škole se připojují do 
online hodin své třídy přes:  
- školní iPady (zajistí škola), 
- vlastní chytré telefony,  
- mohou využít i vlastní   
Notebooky. 

  bude upřesněno 18. 5. • časy budou sladěné pro oba 
druhy výuky 
 

ŠJ ANO 
 
 

• rodiče vyplní dotazník, který 
pošleme se závazným 
přihlášením ke stravování 

• cena obědů bude odečtena 
z přeplatků žáka, pokud 
přeplatek nemá, hospodářka 
ŠD bude kontaktovat rodiče 
žáka 

ŠD ANO  • pro žáky 1. – 3. třídy 
• zdarma 
• 12:00 – 16:00 
• vyzvednout žáky lze kdykoliv 

 
SKUPINA celkem otevřeme 10 skupin 

 
1.A , 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 2.C, 
3.A + 3.B + 4.C , 3.C 
4.A + 4.B 
5.A + 5.B + 5.C 
 

• max. počet 15 žáků ve skupině 
• žák v lavici s 2 metrovými 

rozestupy 
• složení skupiny je neměnné do 

30. 6. 
• od 25. 5. nelze dozařadit žáka 

do skupiny 
• pedagogové jsou pro skupinu 

neměnní až do 30. 6.  
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ROUŠKY 
  

ANO 
• příchod do školy 
• odchod ze školy 
• pohyb po škole 
• cesta do a z ŠJ 
• ve třídě při skupinové 

práci 
• ve ŠD při aktivitách 

 

 NE 
• v lavici 
• při obědě 
• u stolku ve ŠD  

(musí být dodrženy rozestupy 2 m) 

• 1 žák = min. 2 roušky na den - přinese si z domova čisté, vyprané 
• sáček na uložení roušek – přinese si z domova 

- roušku ukládá do sáčku kdykoli během dne, pokud ji 
sundá  

• žák je povinen dodržovat  stanovená hygienická pravidla  
• při opakovaném nedodržování stanovených pravidel:  

- škola upozorní zákonného zástupce, 
- důvod vyřazení žáka ze školní skupiny. 

 
HYGIENA TŘÍDY 

• pravidelné větrání – min. 5 minut každou hodinu 
• desinfekce na umyvadle 
• tekuté mýdlo na umyvadle 
• jednorázové papírové ručníky 
• po výuce – použití generátoru ozónu 
• denní desinfikování povrchů a předmětů ve třídě (školní lavice, 

kliky, vypínače, ….) 
 
TOALETY 

• 2 x za ranní blok – úklid a desinfekce prostor 
• mýdlo v dávkovači 
• desinfekce s dávkovačem na umyvadle 
• papírové jednorázové ručníky 

 
ŠKOLNÍ JÍDELNA 

• 2 metrové odstupy – minimalizování kontaktů 
• před vstupem do jídelny – žák si desinfikuje /umyje ruce  

(desinfekce na umyvadlech + jednorázové papírové ručníky) 
• desinfekce stolů po odchodu skupiny – provádí personál ŠJ 

 
ZAJIŠTĚNO 
PRO ŽÁKY: 

•  šité dětské roušky – erární při nutnosti výměny 
• bezdotykový stojan s Anti-Covidem  (gel) u hlavního vchodu školy 
• bezdotykový stojan s Anti-Covidem (gel) u východu ze ŠD   
• desinfekce na všech toaletách, ve všech  třídách, u ŠJ, ve všech 

odděleních ŠD – pumpička 
• generátor ozonu – čištění všech tříd, oddělení ŠD, prostor školy 
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ZAJIŠTĚNO 
PRO 
PEDAGOGY A 
ZAMĚSTNANCE 
ŠKOLY: 

• nanoAg roušky 
• jednorázové nanoroušky 
• ochranné štíty 
• desinfekce Anti-Covid 
• generátor ozonu – čištění všech tříd, oddělení ŠD, prostor školy 

po výuce 
 
 
 

Milí rodiče, neděste se toho množství informací.  My už jsme se tím probojovali k  velmi 
jednoduché a efektivní strategii, kterou ladíme a odchytáváme vše, co by nám mohlo 
zkomplikovat fungování.  

Až uvidíte před školou na zemi nastříkaná hrací pole s body, věřte, že to není příprava 
na turnaj ve „stolních“ hrách, ale ranní shromaždiště žáků. Bude legraceJ i  v době, kterou ale 
bereme vážně! 
 
Mějte se fajn.  
 

Další zprávu určitě můžete očekávat v pátek. A když nebude co psát nového, jen Vás 
rádi pozdravíme… 

 
    Vedení školy 


