
Informace pro 1. stupeň 

Vážení rodiče, 

seznamte se, prosím, s informacemi k zahájení výuky na prvním stupni od 25.5.2020. Víme, že situace není stále 

ideální, ale snažili jsme se najít optimální řešení pro co největší počet dětí. Počítejte, prosím, s tím, že vše se 

může nařízením MŠMT měnit. Je nutné stále sledovat informace na webových stránkách školy, školním 

facebooku a ve Vašem emailu.  

V případě dotazů se obracejte na vedení školy.  

Děkujeme za spolupráci.  

Vedení školy 

 

Informace: 

1) Sraz v 7:40 u vyučujícího na daném místě (vyučující pro první den “*“, v dělených skupinách bude 

probíhat rotace). Místo je zobrazeno i na přiloženém obrázku 

a. Kočky – družina 1 (Bidzilia) 

b. Pejsci – družina 2 (Hroudová) 

c. Žabky  - terasa (Vonášková) 

d. Rybičky – školní dvůr u pingpongového stolu (Pivničková) 

e. Kačenky – dětské hřiště u školního sportovního hřiště (Šlamborová) 

f. Včelky – fontána (hned vlevo za vraty) v zámeckém parku (Louková) 

g. Motýlci – vchod do zámecké věže (Kabrnová) 

h. Žraloci – fontána na náměstí (Svobodová) 

i. Lachtani – socha naproti školní jídelně (Cyrany *) 

j. Kosatky – lavičky na náměstí u podstavce (Balogová *) 

k. Mufloni – odvrácená strana „Kafemlejnku“ (Jará *) 

l. Divočáci – školní sportovní hřiště (Kracíková *) 

m. Tygři – Plajch pod střechou na pódiu (Havlíčková *) 

 

2) Rozvrh – děti se dozví první den 

3) Učebna 

a. Kočky – družina 1 (BIdzilia) 

b. Pejsci – družina 2 (Hroudová) 

c. Žabky  - 35 (Vonášková) 

d. Rybičky – 36 (Pivničková) 

e. Kačenky – 27 (Šlamborová) 

f. Včelky – 22 (Louková) 

g. Motýlci – 16 (Kabrnová) 

h. Žraloci – 2 (Svobodová) 

i. Lachtani – 1 (Cyrany *) 

j. Kosatky – 61 (Balogová *) 

k. Mufloni –28 (Jará *) 

l. Divočáci – 45 (Kracíková *) 

m. Tygři – 62 (Havlíčková *) 

4) S sebou 

a. Dvě roušky + sáček na odložení roušek (při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku) 



b. První den Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (bez něj 

není možné žáka zařadit do přípravy). Třídní učitelé pošlou mailem a je ke stažení na webu 

školy.  

c. Přezůvky (kdo náhodou nemá v šatně) 

d. Svačina + pití 

e. Učebnice a sešity, které mají děti doma 

5) Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. 
6) Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.  
7) Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. 
8) Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po 

prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k 
vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.  

9) Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. 
Doporučuje se i předchozí umytí rukou  

10) Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve 
složení skupiny žáků. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.  

11) V případě jakýkoliv zdravotních obtíží se žák přípravy nezúčastní. 

12) Případnou omluvu žáků je nutné provést před začátkem daného bloku telefonicky na sekretariát školy 
(326 316 319) nebo dle domluvy s třídním učitelem.  

13) Obědy a odchod domů 

a. 11:30 – včelky + motýlci 

 Po škole domů – zodpovědnost přebírá zákonný zástupce opuštěním areálu školy.  

 Oběd a domů (Louková, Kabrnová, Benešová) – zodpovědnost přebírá zákonný 
zástupce odchodem ze školní jídelny.  

 Oběd a družina – zákonný zástupce vyzvedává v prostorách, které se budou 
pravidelně měnit – Info na webu, den předem nebo u vychovatelky (Adlová - 601 
584 119) 

b. 11:45 – žabky + rybičky + kačenky + kočky + pejsci 

 Po škole domů – zodpovědnost přebírá zákonný zástupce opuštěním areálu školy.  

 Oběd a domů (Vonášková, Pivničková, Šlamborová, Bidzilia, Hroudová) – 
zodpovědnost přebírá zákonný zástupce odchodem ze školní jídelny.  

c. 12:00 – žraloci + kostaky 

 Po škole domů – zodpovědnost přebírá zákonný zástupce opuštěním areálu školy.  

 Oběd a domů (Svobodová, Balogová, Vyhnánková, Cyrany) – zodpovědnost přebírá 
zákonný zástupce odchodem ze školní jídelny.  

d. 12:10 – mufloni + divočáci 

 Oběd a domů (Jará, Kracíková, Havlíčková, Sovová) – zodpovědnost přebírá zákonný 
zástupce odchodem ze školní jídelny.  

e. 12:10 – tygři 

 Po škole domů – zodpovědnost přebírá zákonný zástupce opuštěním areálu školy 

f. 12:25 - žabky + kačenky 

 Oběd a družina – zákonný zástupce vyzvedává v prostorách, které se budou 
pravidelně měnit – Info na webu, den předem nebo u vychovatelky (Černá + 
Vernerová -724 120 717) 

g. 12:25 - rybičky 

 Oběd a družina – zákonný zástupce vyzvedává v prostorách, které se budou 
pravidelně měnit – Info na webu, den předem nebo u vychovatelky (Šnýdrová – 
724 122 219) 



h. 12:40 – pejsi  

 Oběd a družina – zákonný zástupce vyzvedává v prostorách, které se budou 
pravidelně měnit – Info na webu, den předem nebo u vychovatelky (Tůmová – 
724 127 030) 

i. 12:40 - kočičky 

 Oběd a družina – zákonný zástupce vyzvedává v prostorách, které se budou 
pravidelně měnit – Info na webu, den předem nebo u vychovatelky (Svobodová I. – 
778 766 808) 

j. 12:55 – lachtani 

 Oběd a družina – zákonný zástupce vyzvedává v prostorách, které se budou 
pravidelně měnit – Info na webu, den předem nebo u vychovatelky (Salačová – 
773 271 075) 

14) Seznam míst, kde se která odpolední skupina nachází, bude pro jednotlivé dny zveřejněn na webu 
školy a vyvěšen na dveřích školní družiny. Informace bude podávat den dopředu i vychovatelka.  

15) V případě, že dítě opouští školní družinu samostatně, je nutné do ŽK napsat a podepsat sdělení:  

„Jméno dítěte“ opouští samostatně školní družinu v „čas“ a za dítě přebírám zodpovědnost.  Podpis 
zák.zástupce 

 

 

 

Mgr. Radek Dostál  
ředitel školy 


