
Zahájení výuky na 1. stupni od 25. 5. 2020 

Podle stávajících pokynů MŠMT bude od 25.5.2020 zahájena výuka  žáky 1. stupně. 

Výuka bude probíhat každý den od 8.00 – 11.45 hod. – pouze hlavní předměty  bez výchov. 

Výuka bude probíhat za těchto podmínek: 

- Skupina žáků do 15 osob + vyučující (skupiny budou stanoveny dle počtu přihlášených 

a personálních možností školy na základě vyhlášky MŠMT a rozhodnutí vedení školy – 

negarantujeme v dané skupině přidělení stávajícího třídního učitele ani blízké 

kamarády, zachovány budou skupiny stejného ročníku) 

- Skupiny a přidělení vyučující jsou neměnné po celou dobu výuky a také v odpoledních 

hodinách 

- Žáci na výuku čekají před školou s předepsanými rozestupy – vyučující si je 

převezmou ve stanovenou dobu a odvedou do učeben 

- Skupinám bude přidělena stálá učebna na celou dobu výuky i odpolední zaměstnání 

(nebude se chodit do družinky) 

- Žáci se nesmí o přestávkách pohybovat volně v prostorách školy (mimo návštěvy WC) 

- Žáci budou mít při výuce i pohybu po škole zakrytá ústa i nos 

- Každý žák bude vybaven vlastní rouškou (2 – 3 ks) + igelitový sáček 

- Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla (při porušení bude 

informován zákonný zástupce a hrozí vyřazení z výuky) 

U každého žáka, který se chce účastnit výuky, musí zákonný zástupce vyplnit čestné 

prohlášení o neexistenci příznaků infekčního onemocnění – stáhněte zde  

Toto prohlášení je nutné do 18.5.2020 doručit do školy (do kanceláře školy  od 8.00 – 12.00 

hod nebo emailem skola@1zsspk.cz) . 

Po přihlášení je výuka povinná. Pro nepřihlášené žáky bude nadále probíhat výuka 

distanční formou („domácí výuka“)- 

Strava: 

- Svačiny zajištěny nebudou (každý bude mít vlastní) 

- Pro zájemce budou zajištěny obědy – objednávejte osobně v kanceláři jídelny 

nebo telefonicky (583 212 719) v době od 8.00 – 12.00, nebo emailem 

jidelna@1zsspk.cz  

- Strava bude hrazena z přeplatku za březen, případný doplatek bude řešen 

v hotovosti (po vyzvání) 

Odpolední zájmové činnosti („hlídání“) budou zajištěny do 16.00 hod. 

- Bude poskytováno žákům 1. a 2. ročníků, u žáků 3. – 5. ročníků tehdy, pokud jsou 

rodiče zaměstnáni u IZS (zdravotnictví, policie, hasiči …) 

- Platí stejná hygienická pravidla jako u dopolední výuky 

- Žáci budou ve stejných skupinách i učebnách jako dopoledne 

Časy nástupů před školu a vyzvedávání dětí v odpoledních hodinách budou upřesněny 

po 18.5.2020 dle skutečného zájmu a dodaných dokumentů. 
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