
Organizační informace pro žáky 1. stupně přihlášené k dobrovolné účasti ve škole
od 25. 5. 2020

Vyučování bude probíhat ve skupinách, dopolední blok bude do oběda, odpolední do 16 
hodin. Na obědy se děti prostřídají ve skupinách mezi 11. a 14. hodinou. Konkrétní čas 
odchodu dětí, které nejsou přihlášeny na odpoledne, sdělí třídní učitel. V případě dřívějšího 
odchodu dítěte (před obědem) informujte třídního učitele.
Sraz dětí před školou bude v 8.10 hodin – vždy skupina u svého učitele. Vzhledem k tomu, že 
skupiny se nesmějí míchat, bude část skupin na chodníku před školou, část na školním dvoře 
v minimálně dvoumetrových rozestupech. Děti pak půjdou rovnou do třídy, tam se přezují 
(během 1. dne si skupiny podle rozpisu dojdou do šatny pro přezůvky). Připomeňte prosím 
dětem, že musí mít klíčky od šatních skříněk.
Při odchodu po obědě – tedy děti, které nejsou přihlášené na odpolední blok, budou děti 
odvedeny pedagogickým pracovníkem na školní dvůr. Zde dohled nad dětmi skončí. Pokud 
chcete, aby pak odcházely samy, musíte dát dítěti lístek, že odchází samo. Pokud si chcete 
dítě vyzvedávat, musíte ve stanoveném čase na školním dvoře na dítě čekat.
Z odpoledního bloku je možné děti vyzvedávat – pokud budou v budově, tak stejně jako 
běžně z družiny, pokud budou venku, pak rodič z dostatečné vzdálenosti informuje dohled o 
svém dítěti, ten jej odešle k rodiči.
Pokud dítě nepřijde na vyučování, je nutné ho jednotlivým třídním učitelům předem omluvit 
prostřednictvím žákovské knížky, sms nebo e-mailem, nejpozději do 9 hodin dne, ve kterém 
probíhá vyučování. Po skončení nepřítomnosti omluvíte dítě přes žákovskou knížku 
obvyklým způsobem. Pokud dítě přijde pozdě, zazvoní u hlavního vchodu na paní 
hospodářku. 

Osobní účast je umožněna za předpokladu dodržování pravidel 
– http://www.zstaborska.cz/stranky-zvlast/otevreni.pdf vycházejících z informací MŠMT 
(http://www.zstaborska.cz/stranky-zvlast/ochrana_zdravi.pdf ).  

Při prvním příchodu musí žák předložit čestné prohlášení s podpisem zákonného 
zástupce.
Prohlášení najdete na http://www.zstaborska.cz/stranky-zvlast/cestne_prohlaseni.pdf , 
vytištěný formulář je pověšen také na nástěnce ve vchodu do školy (naproti vstupu do 
družiny).
Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 
Pokud je dítě alergik, mělo by mít na roušce označení.

Stále pokračuje systém distanční výuky, angličtina bude vyučována jen jako učení doma, ve 
škole se děti budou věnovat primárně češtině a matematice, případně dalším předmětům podle
pokynů třídního učitele.


