
Organizace výuky pro žáky 1. stupně

Vážení rodiče,

ukončili  jsme přihlašování  dětí  1.  stupně  k  dobrovolným  vzdělávacím  aktivitám  ve  skupinách.

Celkem se přihlásilo 59 dětí, což činí 20% z celkového počtu našich žáků na 1. stupni.

Výuka  začne  v  pondělí  25.  5.  2020.  V tabulce  přikládáme  počty  dětí  v jednotlivých  třídách  -

skupinách na oba bloky,  čas  nástupu do školy  a  čas  ukončení  dopoledního bloku (čas  oběda).

V případě, že Vaše dítě zůstává ve škole i na odpolední „družinový“ blok – provoz bude  zajištěn 

do 16 hodin.

Připomínáme, že po skončení dopoledního bloku půjdou děti na oběd (do jídelny půjdou všichni ze

skupiny najednou). Pokud chcete ke školnímu stravování Vaše dítě přihlásit, musíte tak učinit  do

čtvrtka 21. 5. do 12 hodin na www.strava.cz, nebo přímo telefonicky ve školní jídelně 

(371 651608)  – žáci nejsou přihlášeni na obědy automaticky.

Třída/ Skupina Učebna
Nástup
do školy

Celkem
žáků

Ukončení
dopoledního
bloku - oběd

Družina
odpolední

blok

Pedagogický
dozor

1.A + 1.B
Skupina č. 1 Zelená třída ŠD 8:00 15 12:30 10 žáků

A. Šromová (AP) 
A. Jankovská

(AP)
2. A, 2.B + 3.B (1/2)

Skupina č. 2 Oranžová třída ŠD 7:50 14 12:10 13 žáků
Mgr. H. Veselá

(učitelka)
A. Látalová (AP)

3.A, 3.B, 4.A, 4.B,
4.C

Skupina č. 3
Červená třída ŠD 7:40 15 11:50 0 žáků

M. Löfflerová
(vychovatelka

ŠD)
5.A + 5.B

Skupina č. 4
Modrá třída ŠD 7:30 15 11:30 0 žáků

Bc. T. Karešová
(učitelka)

 
Skupina č. 1

ZSV 1, ZSV 5, ZSV 10, ZSV 12, ZSV 14, ZSV 22,  ZSV 23, ZSV 31, ZSV 32, ZSV 34, ZSV 36, ZSV 42, ZSV

46, ZSV 47, ZSV 49

Skupina č. 2 

ZSV 4, ZSV 16, ZSV 17, ZSV 18, ZSV 19, ZSV 21, ZSV 26, ZSV 27, ZSV 29,  ZSV 33, ZSV 40, ZSV 43, ZSV

50, ZSV 58

Skupina č. 3

ZSV 3, ZSV 7, ZSV 8, ZSV 9, ZSV 13, ZSV 15, ZSV 24, ZSV 25, ZSV 35, ZSV 37, ZSV 41, ZSV 48, ZSV 52,

ZSV 55, ZSV 56

Skupina č. 4

ZSV 2, ZSV 6, ZSV 11, ZSV 20, ZSV 28, ZSV 30, ZSV 38, ZSV 39, ZSV 44, ZSV 45,  ZSV 51, ZSV 53, ZSV

54, ZSV 57, ZSV 59

http://www.strava.cz/


Vzdělávací  aktivity  se  realizují  pro  skupiny  žáků,  které  mohou  být  tvořeny  žáky  různých  tříd

a ročníků.  Maximální počet žáků ve skupině je 15. Musí být splněny podmínky - jeden žák v lavici

s rozestupy mezi lavicemi. Složení skupin bude neměnné po celou dobu přítomnosti žáků ve škole

do 30. 6. 2020.  Pokud žák není přihlášen, nelze ho po 18. 5.2020 zařadit do školní skupiny.

Na dopolední i  odpolední činnosti ve třídách, které budou nahrazovat domácí výuku, se budou
v největší míře podílet asistentky pedagoga a vychovatelky školní družiny. Třídní učitelky povedou
dále distanční  výuku. Nebude se vyučovat tělesná výchova.  Účast  ve výuce a absence žáků se
eviduje – zákonní zástupci omlouvají nepřítomnost přihlášeného žáka  telefonicky nebo emailem.
Absence se nezapočítává do celkové absence žáka na vysvědčení. 

Dovolte, abychom Vás seznámili s opatřeními, která zavádíme v zájmu ochrany zdraví Vašich dětí. 

Opatření a pokyny vycházejí z manuálu, který jsme obdrželi od MŠMT.

Cesta do školy a ze školy:

Při  cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují  obecná pravidla  chování stanovená krizovými

opatřeními, zejména: Zakrytí úst a nosu rouškou a dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými

nebo mimořádnými opatřeními

 

Příchod ke škole a pohyb před školou:

Minimalizovat  velké shromažďování  osob před školou. Toto opatření  budeme realizovat v praxi

následujícím způsobem, žáci přijdou ke škole v těchto časech:

Skupina č. 4 (5. ročník) – 7:30 – hlavní vchod do ZŠ

Skupina č. 3 (3.A, 3.B 1/2, 4.třídy) – 7:40 - vchod do ŠD

Skupina č. 2 (2.ročník+ 3. B 1/2) – 7:50 – hlavní vchod do ZŠ

Skupina č. 1 (1.ročník) – 8:00 – vchod do ŠD

Zde si je vyzvedne vyučující.

Vstup do budovy školy:

Vstup do  budovy školy  je  umožněn  pouze žákům, nikoliv  doprovázejícím osobám.  Všichni  žáci

i zaměstnanci  školy  nosí  ve společných prostorách roušky.  Každý žák  bude mít  s  sebou  na den

minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Každý žák se přezuje,  provede dezinfekci rukou

a bude mu změřena teplota bezkontaktním teploměrem. Poté žáci odejdou se svým vyučujícím do

své  třídy.  Žák  je  povinen  dodržovat  stanovená  hygienická  pravidla.  Žák  odevzdá  první  den  po

příchodu do školy zákonným zástupcem podepsané „Čestné prohlášení“.

https://zsvejprnice.cz/wp-content/uploads/2020/05/cestne_prohlaseni.pdf


V     budově školy:  

Celá organizace výuky je koncipována tak, aby nedošlo ke kontaktu jednotlivých skupin. Na každém

patře  jsou  toalety  s  tekoucí  pitnou  vodou,  mýdlem  v dávkovači,  dezinfekcí  a jednorázovými

ručníky.  Na chodbách a v každé učebně pak  dezinfekce.

 

Ve třídě:

Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné. Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s

tím, že bude zajištěno dodržení odstupu mezi žáky cca 2m (nejméně 1,5m). Ve třídě mají žáci i

vyučující roušky nasazené. Podle charakteru činnosti může vyučující rozhodnout o jejich sundání.

Žáci  si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují  nebo umyjí  ruce ve své třídě.  V dopoledním

bloku bude probíhat výuka plně v režii  vyučujících (téma,  přestávky,  vycházky…).  Jeho součástí

bude  i  oběd.  „Družinový“  blok  pak  bude  v kompetenci  přidělené  paní  vychovatelky  nebo

asistentky. V jeho časovém rozmezí pak budou žáci  postupně odcházet (budou vyzvedáváni)  ze

školy.  Rodiče,  jejichž  dítě  bude  odcházet  v  doprovodu,  zazvoní  u  vchodu  do  ŠD  a  sdělí

pedagogickému dozoru jméno žáka. Následně dozor pošle dítě ke dveřím (vchod u ŠD).

 

Při podezření na možné příznaky Covid-19:

Nikdo s příznaky COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak

akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Pokud se  příznaky  projeví  během  vyučování,  bude žák  okamžitě  izolován a  rodiče  neprodleně

informováni.

 

Pravidla školního stravování:

Škola  bude  vydávat  obědy  a  zajistí  všechna  příslušná  hygienická  pravidla.  V jídelně  bude  vše

organizováno tak, aby nedocházelo ke vzájemnému kontaktu mezi žáky jednotlivých skupin. Rodiče

obědy  žákům  v případě  zájmu  přihlásí  (nejsou  zajištěny  automaticky)  přes www.strava.cz,  či

telefonicky ve školní jídelně do 21. 5. do 12 hodin.

Vedení ZŠ a MŠ Vejprnice


	Organizace výuky pro žáky 1. stupně

