
Pravidla pro žáky 1.-5. tříd od 25.5.2020

- stále platí pravidla stanovená Řádem školy

- v některých bodech je Řád školy upřesněn Manuálem Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce 
školního roku 2019/2020 (viz http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss)

- žák přichází do školy 1. třídy vchodem od tělocvičny sraz před vchodem v 7:50
2. třídy vchodem od venkovního hřiště   sraz před vchodem v 7:50
3. třídy vchodem od tělocvičny   sraz před vchodem v 8:05
4. třídy hlavním vchodem   sraz před vchodem v 7:50
5. třídy vchodem od venkovního hřiště   sraz před vchodem v 8:05

 - před příslušným vchodem čeká venku paní učitelka a do školy vstupuje s celou svojí skupinou žáků

- celá skupina žáků s paní učitelkou navštíví šatnu a přesunuje se do přidělené třídy

- všechny třídy mají jednu skupinu žáků a svoji třídní učitelku
výjimku tvoří třída 3.A, která je rozdělena na dvě skupiny a třída 4.A, kde byly dvě žákyně přesunuty do třídy 4.C

- třídy 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 4.C, 5.B zůstávají v původních třídách

- z důvodu malé místnosti (každý žák musí být sám v lavici) byly některé třídy přesunuty

1.A do 7.C (2. posch.) 2.A do 8.B (3. posch.) 5.A do 6.B (3. posch.)
1.B do 6.A (2. posch.) 2.B do 8.A (3. posch.) 5.C do 6.C (2. posch.)
1.C do 7.A (2. posch.) 2. polovina 3.A do 5.A (1. posch.)

- složení skupin je po celou dobu neměnné – rozdělení do skupin je v Iškole

- po celou dobu v areálu školy (před školou, ve škole, při odchodu ze školy) mají žáci nasazenou roušku

- výjimka pro nošení roušky je situace, kdy při výuce sedí všichni žáci v lavici a doba, kdy žák obědvá v jídelně

- žák má každý den dvě roušky a sáček

- při příchodu do školy mu bude změřena teplota a první den ve škole u vstupu odevzdá čestné prohlášení o zdravotním 
stavu. Žák, který bude navštěvovat odpolední aktivity (školní družinu), odevzdá také zápisní lístek  k těmto aktivitám. 
Když nebude mít čestné prohlášení a nebo bude mít vysokou teplotu (dle návodu bezkontaktního teploměru 37,3 °C), 
tak nebude vpuštěn do školy

- výuka probíhá každý den v 1.-3. třídách od 8:00 do 11:45
v 4.-5. třídách od 8:00 do 12:30

- výuka probíhá podle rozvrhu v Iškole, součástí výuky je i oběd. Konec dopolední výuky je v 11:45 popř. 12:30

- po konci dopolední výuky odcházejí žáci samostatně domů nebo jim začínají odpolední aktivity (družina)

- ve třídě sedí každý žák samostatně v lavici (nepřesazuje se), odstup jednotlivých míst je min. 1,5 m. 

- o krátkých 5 minutových přestávkách mohou žáci využít WC pouze na patře, kde probíhá jejich výuka, a vrací se 
okamžitě do třídy

 - v průběhu 50 minutových hodin se žáci učí, ale učitelé jim mohou dát i přestávku (svačinu), jsou ale stále pod 
dohledem učitele ve třídě

http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss


- aby se žáci různých skupin nepotkávali zbytečně ve velkém počtu na chodbě a na WC, platí tento rozvrh hodin

1. ročník (2. posch.) 2. ročník (3. p.) 3. ročník (1. p.) 4. ročník (1.,2. p.)  5. ročník (2.,3. p.)

1. hodina 8:00 – 8:55 8:00 – 8:55 8:00 – 8:55 8:00 – 8:45 8:00 - 9:05
2. hodina 9:00 – 9:50 9:00 – 9:50 9:00 – 9:50 8:50 – 9:40 9:10 – 10:00
3. hodina 9:55 – 10:45 9:55 – 10:45 9:55 – 10:45 9:45 – 10:35 10:05 – 10:55
4. hodina 10:50 – 11:45 10:50 – 11:45 10:50 – 11:45 10:40 – 11:30 11:00 – 11:50
5. hodina xxx xxx xxx 11:35 – 12:30 11:55 – 12:30

 -návštěva školy od 25.5. není povinná. Žák je povinen dodržovat stanovená pravidla, při jejich opakovaném porušování
může škola žáka ze skupiny vyloučit

- škola vede docházku žáků v třídní knize (dopolední výuka)
rodiče omlouvají nepřítomnost přes EŽK nejpozději do tří dnů
při možné nemoci Covid 19 OKAMŽITĚ
 
- Školní jídelna : žáci, kteří se nahlásili na oběd, mají přihlášené obědy na všechny dny, kdy probíhá jejich výuka

- svačinky ve školní jídelně v tomto období nejsou.

- odhlášku řeší především přes internetovou aplikaci strava.cz nebo mailem nebo telefonem (581 031 307)

- v jídelně si sedají žáci jen na vyhrazená místa, skupiny se při výdeji jídla nepotkávají, dbají přísně pokynů 
zodpovědného pedagogického zaměstnance

Rozvrh oběda

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník (9. ročník)
10:45 11:10 11:30 12:00 12:20 11:45

 
- žák dodržuje hygienická pravidla

po příchodu do třídy, před odchodem na oběd, po příchodu na odpolední aktivity si žáci vydezinfikují nebo umyjí ruce

Odpolední aktivity

- začínají pro přihlášené žáky v 11:45 (1.-3. třídy) a v 12:30 (4.-5. třídy)
- odpolední aktivity je možné využít od 11:45 (12:30) do 16:00

- 1.-2. tříd v době 11:45 – 13:00 jsou ve stejných třídách jako při dopolední výuce a od 13:00 do 16:00 budou žáci v 
odděleních školní družiny v přízemí školy (stejné oddělení družiny jako doposud, stejné vychovatelky jako doposud)
 
- 1. polovina třídy 3.A – celou dobu od 12:30 v 8. oddělení družiny (2. patro jako doposud)

2. polovina třídy 3.A – celou dobu od 12:30 v 3.A
3.B – celou dobu od 12:30 v 6. oddělení školní družiny (1. patro jako doposud)
4.A – celou dobu od 12:30 v 4.A
4.B – celou dobu od 12:30 v 4.B
4.C – celou dobu od 12:30 v 4.C
5.B – celou dobu od 12:30 v 5.B
5.A, 5.C bez odpoledních aktivit

- odchod dětí je z organizačních důvodů možný podle přihlášky pouze v 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

- při odchodu dětí 1.-3. tříd v doprovodu si rodiče zazvoní na příslušné oddělení školní družiny, domluví se s paní 
vychovatelkou a vyčkají před dveřmi na příchod svého dítěte (do školy, ani do šatny, vstupovat nesmí)

- v případě, že dítě odchází podle sdělení rodičů z odpoledních aktivit samo, vychovatelky připraví dítě na odchod v 
daný čas




