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Informace o otevření školy pro žáky I. stupně od 25. 5. 2020 
 

Vážení rodiče, 

úvodem mi dovolte poděkovat za vyplnění dotazníku. Z výsledků tohoto dotazníku vyplynulo, že 

od 25. května k nám do školy nastoupí cca 65 % žáků. Z toho vyplývá, že jednotlivé třídy budou učit 

převážně jejich třídní učitelé. Pokud to bude z hygienických a organizačních opatření možné, budeme se 

snažit zachovat jednotlivé třídy. Vše ale bude záležet na konečném počtu žáků jednotlivých tříd, kteří 

nastoupí do školy a také čas, kdy jednotliví žáci budou odcházet ze školy. 

 

        Mgr. Lucie Mausová, ředitelka školy 

 

Časté dotazy ze strany zákonných zástupců: 

 

Bude zajištěna autobusová doprava? 

Ano, jízdní řády autobusů budou od 25. 5. jezdit tak, jak jsme zvyklí během běžného školního roku. 

 

Jaký bude provoz školy, když není povolena ranní družina? 

S ohledem na žáky, kteří přijedou do školy autobusem, začne přesun skupin do školy nejdříve v 7:15 

(může se stát, že poslední skupina se do školy dostane až před 8.h). Zájmové aktivity budou ukončeny 

nejpozději ve 14 h. 

 

Vždy dohlédneme na to, aby žáci stihli autobus domů. 

 

Jak bude probíhat domácí výuka/výuka ve škole? 

Úkoly budou pro žáky, kteří zůstanou doma, zadávány stejným způsobem, jako doposud (každý týden 

na internetu, pro zájemce nabízíme tištěné materiály) 

 

Žáci, kteří budou přítomni ve škole, budou pod dohledem přítomných vyučujících a s jejich pomocí plnit 

tytéž zadané úkoly. – Nic jiného se s ohledem na ty, kteří zůstanou doma, nebude probírat! 

 

 

Může žák jít do školy, když žijeme s prarodiči (máme doma osobu, patřící do skupiny více ohrožených 

nakažením)? 

Přítomnost takového žáka není zakázána, je jen na zákonném zástupci, aby zvážil přítomnost žáka ve 

škole. Ve škole budou platit níže uvedená pravidla, ale riziko nakažení je určitě vyšší, než když žák 

zůstane doma. 

 

Jak budou vypadat vytvořené skupiny žáků? 

Přesné složení žáků bude závislé na závazném přihlášení žáků, které zákonný zástupce může udělat 

nejpozději do 18. 5. 2020. Dále bude rozhodovat čas odchodu žáka. Složení skupin pak bude známo do 

21.5., ale přihlásit žáka můžete pouze do 18.5.! Je to právě z důvodu, aby škola měla čas tyto skupiny 

vytvořit. 

 

Může mít žák ve škole pouze ochranný štít? 

Samostatně ne. Jako ochrana dýchacích cest je přípustná pouze rouška, ústenka, šátek, šál nebo 

respirátor. Pouhé nošení ochranného štítu bez ústenky (roušky) nelze považovat za dostatečnou ochranu 

dýchacích cest. Štít může být použit pouze s kombinací s rouškou. 


