
Nepovinná škola se otevírá – důležité informace 

 

Díky podpoře zřizovatele a velké vstřícnosti z řad rodičů MŠ otevíráme  

25. 5. 2020 tři skupiny: 

I. skupina (žáci 1. ročníku) je umístěna v MŠ ve třídě Mravenečků. 

8:00 – 12:00  vzdělávací činnost + oběd 

12:00 – 15:00   zájmová činnost 

Pedagogičtí pracovníci této skupiny:  -Věra Kostková 

       -Magdalena Schubertová 

       -Kateřina Pavlasová 

 

II. skupina (žáci 2. a 3. ročníku) je ve své třídě. 

8:00 – 12:30  vzdělávací část + oběd 

12:30 – 15:00  zájmová část 

Pedagogičtí pracovníci této skupiny:  -Jaroslava Králová 

       -Lenka Kondlerová 

 

III. skupina (žáci 4. a 5. ročníku) je ve své třídě. 

7:45 – 13:00  vzdělávací část + oběd 

13:00 – 15:00  zájmová část  

 

Pedagogičtí pracovníci této skupiny:  -Jana Vondálová (Po – Čt) 

       -Monika Haberlandová (Pá) 

       -Petra Hýblová 

       -Tomáš Tempír 

 

Organizační pokyny, které je nutné dodržovat: 

 Před školou děti udržují rozestupy, a pokud mají doprovod, tak maximálně 

1 osobu. 

 Do školy děti vstupují ve stanovený čas, na pokyn pedagogického pracovníka 

a jednotlivě. 

 Při vstupu dítě použije dezinfekci a je změřeno bezdotykovým teploměrem (při 

teplotě 37°C a vyšší jsou kontaktováni rodiče a dítě si odvedou domů). 



 Dítě se vždy v pondělí prokáže čestným prohlášením. 

 Dítě má každý den 2 čisté roušky a sáček na jejich uchovávání (pokud ne, 

škola poskytne jednorázové roušky za úplatu). 

 Po vstupu do školy děti projdou jednotlivě šatnou a jdou přímo do třídy 

s rouškou na ústech. 

 Ve třídě si mohou roušku odložit jen na pokyn pedagogického pracovníka. 

 Děti dbají ve zvýšené míře na hygienu (mytí rukou) a dezinfekci používají jen 

na pokyn a pod dohledem pedagogického pracovníka. 

První den – tzn. 25. května si děti přinesou učebnice, pracovní sešity a sešity do všech předmětů. 

Výuka doma již nebude nutná. Důležitý je i deník a žákovská knížka. 

Dětem v distanční výuce jsou umožněné konzultace po předchozí domluvě. 

Kromě pobytu ve třídách smí skupiny ven jen v areálu školy – pro tyto účely nám zřizovatel 

zajistí i areál koupaliště a fotbalového hřiště. 

Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, 

žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák 

nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka. 

Složení skupin je neměnné, po 18. 5. 2020 již nelze dítě dohlásit. 

 

V Hrabové dne 21. 5. 2020 
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