
Provozní řád výuky na 1. stupni od 25. května do 26. června 2020 

Organizační zajištění 

- Žáci jsou povinni nejpozději při nástupu odevzdat čestné prohlášení – viz příloha 

- Žáci i zaměstnanci dodržují pokyny MŠMT Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního 

roku 2019/2020 – viz příloha 

o Ve společných prostorách je nutné nosit roušky, roušku je možné sundat pouze na pokyn 

pedagogického pracovníka a při obědě 

o Žáci budou první den poučeni a poučení bude zapsáno do třídní knihy 

- Každý žák dostane první den výuky barevnou kartičku s číslem skupiny, učebnou a přesnými časy vstupu, 

začátku výuky, oběda a konce pobytu ve škole, barva kartičky souhlasí s místem oběda a stojanem v šatně 

jídelny 

- Zákonní zástupci ani doprovod žáka nemají povolen vstup do budovy 

- Žáci přichází nejdříve 10 min před začátkem vyučování 

o Vstup do budovy je pro žáky 1. ročníku, 2. A a 2. B (skupiny 1 až 6) předním vchodem budovy C 

(prostřední budova) 

o Pro žáky od 2. C do 5. C (skupiny 7 až 18) je vstup hlavním vchodem 

o Žákům ani rodičům nefungují čipy pro vstup do školy (žáci, kteří mají přihlášený oběd, jej budou 

potřebovat ve školní jídelně) 

- Žáci se bez zdržování přezují, odloží věci a odcházejí do určené třídy, tam si vydezinfikují ruce a usadí se na své 

místo 

- Žáci jsou rozděleni do 18 skupin – viz rozpis, mají určenu 1 učebnu a maximálně 2 pedagogické pracovníky, 

další pedagogický pracovník může pracovat se skupinou v případě absence (lékař, nemoc, …) 

- Výuka a odpolední program mohou probíhat i mimo budovu školy, skupiny se mohou pohybovat v areálu školy 

i v okolní přírodě, není povolen vstup do prostoru sídliště a na dětská hřiště mimo areál 

- Na oběd odchází celá skupina pohromadě v určený čas 

- Neúčast přihlášených žáků ve výuce musí být omluvena vyučujícímu skupiny podle školního řádu 

- Odchod 

o Žáci, kteří končí po vyučování, odchází samostatně, pokud není domluveno s vyučujícím skupiny jinak 

(např. předání po cestě skupiny na oběd) 

o Žáky s odchodem po obědě odvede vyučující nebo vychovatelka před budovu školní jídelny, odkud 

odchází samostatně, příp. po domluvě s doprovodem 

o U žáků s odchodem ve 14:30 je možné domluvit předání u skupin 1 až 6 u zadního vchodu budovy C,  

o Při pozdějším odchodu, pokud žáci neodcházejí sami, si vyzvedávající osoba zazvoní na sekretariát a 

počká na dítě u vchodu (skupiny 1 až 6 budovy C, 7 až 18 hlavní budovy) 

o Zákonní zástupci žáků s odpoledním pobytem ve škole vyplní na začátku výuky zápisový lístek do školní 

družiny s časem odchodu v jednotlivých dnech a osoby, které budou děti vyzvedávat 

Výuka 

- V dopolední části probíhá výuka podle upraveného rozvrhu v rozsahu cca 4 vyučovací hodiny 

- Domácí úkoly zadané v třídní knize jsou pro žáky, kteří pokračují v dálkovém vzdělávání 

- Žáci přítomní ve škole by měli zvládnout učivo v předmětech určených rozvrhem ve škole 

- Žáci si nenosí domů učebnice a sešity, do školy nenosí svoje hračky, hry apod. 

- Anglický jazyk bude probíhat i nadále pro všechny žáky dálkově 

Stravování 

- Provoz ve školní jídelně se řídí dodatkem řádu školní jídelny – viz příloha 

- Skupiny i zaměstnanci mají přesně určený čas oběda a není možné jej měnit 

- Není možný výdej oběda s sebou – nutné odhlásit do 8:00 hod. daný den 

- Strávníci musí mít s sebou čip 

- Všechny věci včetně roušky odkládají strávníci na tác 

- Celá skupina odchází z jídelny najednou 

- Do budovy školní jídelny (včetně šatny) mají povolen vstup pouze strávníci  

- Vyřizování stravného pouze telefonicky 565 598 170 popřípadě emailem obedy@zsobreziny.cz 
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