
INFORMACE K ROZVOLŃOVÁNÍ OPATŘENÍ 

Ve středu 18. 11. 2020 se do školy vrátí 1., 2. a 3. ročník. Pokud se ptáte proč i 3. ročník, když 

oficiálně zaznělo, že se má vrátit jen 1. a 2. ročník, cituji z vydaného prohlášení ministerstva 

školství: 

Provoz základních škol 

Je povolena osobní přítomnost:  

• žáků zařazených do přípravné třídy základní školy,  

• žáků 1. a 2. ročníků základních škol, 

 • žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním 

roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku (tzv. malotřídní škola). 

 Z výše uvedeného vyplývá, že se do školy vrátí i naši třeťáci, protože v letošním školním roce 

jsou zařazeni do třídy společně s druháky.  

Vlastní provoz bude probíhat následovně:  

Začátek vyučování bude standardně v 8:00 hod., ranní družina je otevřena pro žáky od 6:30 

hod.. Třída HASIČÁRNA bude otevřena od 7:40 hod. 

Vyučování bude probíhat dle platného rozvrhu z října 2020. Následuje oběd a navazuje školní 

družina do 16:00 hod. Pravidla o chodu ŠJ a ŠD Vám byla rozeslána podrobně mailem, včetně 

orientačních časů obědů jednotlivých ročníků.  

Celostátně je stanovena povinnost mít nasazenou roušku po celou dobu přítomnosti žáků ve 

škole, včetně vlastního vyučování. Jsme si samozřejmě vědomi, že toto nařízení je v 1. - 3. 

ročníku velmi obtížně realizovatelné, jestli vůbec. Pokud bude žák potřebovat roušku sundat 

a tzv. se vydýchat, bude mu to samozřejmě za dohodnutých podmínek umožněno. Tyto 

„úlevy“ budou plně na zvážení a v kompetenci jednotlivých paní učitelek. Upřímně řečeno, v 

roušce celou tu dobu nevydrží ani dospělý člověk, natož malé dítě! Přesto vás žádám, aby 

žáci měli k dispozici minimálně jednu roušku na výměnu a např. mikrotenový sáček na 

odložení použité roušky. Ostatní pravidla zůstávají v platnosti z doby před uzavřením škol. 

Žáci budou v případě jakéhokoliv náznaku onemocnění odesláni domů. Tady bych chtěla 

apelovat na osobní odpovědnost každého z vás – pokud se vám bude zdát, že dítě není 

zdravotně zcela v pořádku, neposílejte nám ho do školy. Předejdete tím mnohým 

nepříjemnostem jak pro vás, tak pro nás, ale hlavně pro vaše dítě!   

Od středy 18. 11. budou mít všichni žáci z 1. - 3. ročníku automaticky přihlášený oběd, v 

případě nepřítomnosti ve škole je třeba stravu dopředu odhlásit u vedoucí ŠJ. 

 

 Pro žáky 4. a 5. ročníku zůstává i nadále distanční výuka dle rozvrhu.  

 

 


