
Informace o výuce v naší škole od 4.1.2021 

 
Vážení rodiče, zde najdete informace o chodu naší školy od 4.1.2021. Čtěte, 
prosím, pozorně. 

Mateřská škola: 

Provoz mateřské školy je zachován jako doposud. Provoz bude v obou třídách od 
6:00 hodin do 16:30 hodin. 

Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky, ale ostatní zaměstnanci 
ano.  

Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je možný jen 
v ochranných prostředcích dýchacích cest a jen v nezbytně nutných případech s tím, 
že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy. 

Prosíme rodiče, aby s dítětem (s dětmi) a zároveň pro dítě (pro děti) do MŠ 
přicházela pouze jedna doprovázející osoba, která bude mít roušku a pobyt v MŠ 
omezí na nezbytně dlouhou dobu. Děkujeme. 

Základní škola: 

Je povolena osobní přítomnost pouze žáků 1. a 2. ročníku a to dle stávajícího 
rozvrhu. 

3. – 5. ročník se bude učit distančně dle rozvrhu, který měli žáci k dispozici při 
podzimní distanční výuce. 

Opět zapůjčíme žákům notebooky pro výuku doma. Smlouvy o výpůjčce s notebooky 
jsou již připraveny. Možnost vyzvednutí a smlouvy k podpisu pak v pondělí 4.1. od 
7:00 hodin ráno. 

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a 
jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. 



O organizaci konzultací rozhoduje ředitelka školy s ohledem na vzdělávací potřeby 
žáka.  

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se 
neslučují, ani jinak neprolínají).  

Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu považuje 
nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření 
kapének (dále jen „rouška“)  

Přimlouváme se spíše za roušky, všechny ostatní ochranné pomůcky nedrží dětem 
na obličeji, často padají. A také prosíme, aby žáci měli roušek dostatek. Děkujeme. 

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit 
roušky po celou dobu pobytu ve škole.   

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.   

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti 
ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení.  

 

Školní družina: 

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz 
školní družiny pro prezenčně vzdělávané žáky.  

Provoz školní družiny:  

1. ročník – ranní družina ve své třídě od 7:00 hodin, odpolední do 16:00 hodin venku 
nebo ve školní družině. 

2. ročník – ranní družina ve své třídě od 7:00 hodin, odpolední do 15:30 hodin venku 
nebo ve 2. třídě. 

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v 
nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v 
prostorách školy či školní družiny. 

 

Školní jídelna: 

Provoz školní jídelny bude zahájen 4.1.2021 pro děti MŠ, 1.a 2. ročník ZŠ, 
zaměstnance školy a cizí strávníky. 

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Pokud budete 
chtít oběd pro své dítě (žáci 3. – 5. ročníku), je třeba si ho přihlásit u vedoucí školní 
jídelny a vyzvednout v jídlonosiči v době výdeje pro cizí strávníky. Jinak mají tito žáci 
oběd automaticky odhlášen. 

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s 
výjimkou doby konzumace stravy. 

Cizí strávníci si vyzvedávají oběd v jídlonosičích a to pouze z výdejního okna ve 
školní jídelně. Prosím, dodržujte stanovený čas pro vyzvedávání oběda, aby se tak 
nekomplikoval výdej stravy pro naše děti. Děkujeme. 



Také Vám oznamuji, že u dvou paní kuchařek byla zjištěna nákaza Covid-19. Jedna 
paní kuchařka se vrací 4.1. do zaměstnání, druhá bude ještě několik dní v pracovní 
neschopnosti. 

Provoz školní kuchyně tak není omezen. Mohu Vás ubezpečit, že jsou dodržována 
všechna předepsaná či doporučená hygienická nařízení. 

 

V případě, že se ředitelka školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 u 
zaměstnance školy nebo žáka, řídí se pokyny zaměstnance protiepidemického 
odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS. 

 

Vážení rodiče, děkuji Vám za dosavadní spolupráci a přeji klidnější rok 2021. 

Společně to zvládneme. 

 

Věra Burianová, ředitelka školy 

  

 

 


