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Organizace návratu žáků 1.-5. tříd zpátky do škol 
(od 12. 4. 2021)  

 
Vážení rodiče,  
od 12. 4. 2021 se do škol vrátí všichni žáci 1.- 5. tříd. Pro ochranu zdraví a předcházení možným mimořádným 
opatřením je nutno zachovat homogennost kolektivů – třídy se nesmí setkávat, žáci různých tříd 
dlouhodoběji promíchávat. 2x týdně budou prováděny antigenní testy žáků, dle stanovení metodiky. Pro 
zajištění těchto podmínek je zapotřebí upravit organizaci vstupu do školy/tříd, provoz školních družin a výdej 
stravy ve školní jídelně.  
 
Ranní družina: 

-  provoz ranní školní družiny se (do odvolání) omezuje pouze pro děti 1.- 3. třídy a to následně:  
 1. - 3. třída (ŠD nahoře), nástup od 06,30 h  

      Z provozních důvodů NELZE zajistit ranní družinu pro žáky 4.- 5. tříd.   
  
Organizace testování žáků antigenními testy (2x týdně – pondělí a čtvrtek):   

- Ranní družina při vstupu do budovy 
- Ostatní žáci  - za přítomnosti rodičů (platí pro žáky 1.-3. třídy) – při vstupu do budovy  

- běžně docházející - během 15 minut od vstupu – sedí na svém pracovním místě 
https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4 – instruktážní video (děti budou mít odběr s asistencí) 
 
Denní výuka – dle platného rozvrhu dané třídy: 

- Roušky (od 10 let respirátor po celou dobu výuky (2 ks + sáček/1 den), časté větrání, častěji budou 

žáci chodit ven – prosím, přizpůsobte tomuto faktu jejich obuv a oblečení.  
Třída Ranní družina Vpuštění do školy Výuka od Oběd od: 

1. třída ANO, od 6.30 07.40 – 07.45 07.55 11.25 h 
2. třída ANO, od 6.30 07.45 – 07.50 08.00 11.50 h 
3. třída ANO, od 6.30 07.35 – 07.40 07.50 12.15 h 

4. třída NE 07.50 – 07.55 08.00 12.35 h 
5. třída NE 07.55 – 08.00 08.10 (11.10) či 12.50 

 
Oběd:  Přihlášeni jsou již všichni, VY jen odhlašujete dny, kdy na oběd dítě nepůjde! Prosíme o trpělivost 
při čekání na děti odcházející po obědě domů. Střídání jednotlivých tříd, výdej stravy, jakož i zasedací pořádek 
během oběda, bude organizován v souladu s nařízeními vlády ČR a MZČR.  
 
Odpolední družina: 

- po ukončení výuky (dle rozvrhu) a obědě si žáky jednotlivých tříd převezmou odpovědné 
vychovatelky, či pedagogové následně:         
1. - 4. třída  – provoz do 16.00 h (dohled Z. Fojtíková, T. Kotlářová, příp. pedagogové)  
5. třída – provoz je z kapacitních důvodů zkrácen do 15,00 h   
     

Za částečné omezením provozu školní družiny se omlouváme a děkujeme za pochopení. Jsme rádi že se děti 
do škol vrací.  
 
          Mgr. Ing. Petra Fojtíková v.r. 

https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

