
Nástup dětí 1. stupně do školy 25. 5. - pokyny 
 

Příchod do 
školy 

Příchod do školy mezi 7,45 – 8,00  
děti přicházejí s rouškou 
dodržují rozestupy 2 m 
při příchodu 25. 5. odevzdají svému učiteli 
podepsané čestné prohlášení (nový formulář - 
příloha 1) – bez tohoto formuláře nebude do 
školy vpuštěno 
u vstupu bude dětem každý den změřena teplota 
25. 5. odvádí děti do třídy učitel, další dny chodí 
děti určeným vchodem do třídy samostatně 
(dodržují rozestupy) 
děti se přezují před třídou, umyjí si ruce a použijí 
dezinfekci 
 

vchodem z dopravního hřiště 1.A, 
2.D, 3.A, 3.C, 3.D, 4.A, 4.C 
 
 

vchodem od plaveckého bazénu 1.B, 
1.C, 1.D, 4.D, 5.C, 5.D 
 
 

hlavním vchodem 2.A, 2.B, 2.C, 3.B, 
4.B, 5. A, 5.B 
 

V budově po chodbách se dítě pohybuje s rouškou 
s sebou má každý den 2 roušky a 2 sáčky 
v každé lavici sedí jedno dítě 
roušku používají ve třídě dle pokynů učitele 
dítě dodržuje hygienická pravidla 
přestávky určuje učitel a dozor 
 

Žáci budou poučeni o dodržování 
hygienických pravidel a jsou povinni je 
dodržovat; jejich opakované 
nedodržování může být důvodem k 
vyřazení žáka ze skupiny 

Obědy obědové balíčky (pro přihlášené děti), budou po 
11,00 hod. dětem přineseny do třídy, ve které se 
budou i stravovat, odpolední svačiny děti 
dostanou kolem 13,00 

placení obědů a svačin: pouze 
na č. účtu 115-4605830267/0100 
do zprávy pro příjemce -  jméno a 
příjmení dítěte 
cena oběda 24,-, oběda a svačiny 35,- 
odhlašování pouze telefonicky 

Vzdělávací 
aktivita  

bude probíhat každý den od 8,00 do 11,40 
 
 
 
 

Docházka žáků do školy je evidována. 
V případě nepřítomnosti ve 
vyučování, pozdního příchodu nebo 
předčasného odchodu žáka, omlouvá 
zákonný zástupce zápisem do 
žákovské knížky. Odpolední činnosti 
končí v 16,00. V dřívějším čase 
uvolníme žáka pouze na základě 
písemné žádosti o samostatný 
odchod. 

Odpolední 
aktivity 

budou probíhat každý den od skončení výuky do 
16,00 hod 

Odchod ze 
školy 

pouze hlavním vchodem (ostatní vchody budou 
uzamčeny) 

 

 

S sebou:  přezůvky 

  2 roušky a 2 sáčky 

  dopolední svačinu  

pití na celou dobu pobytu ve škole 

  25. 5. učení na matematiku a český jazyk, další dny dle pokynů třídního učitele 

  psací potřeby 

děti, které se přihlásily ke stravování, si přinesou lžičku 


