
Organizační náležitosti od 17. 5. 2021   

Žáci I. stupně (1. – 5. třída) 

 
- Žáci I. stupně (1. – 5. třída) budou již do školy chodit pouze prezenčně, 

tedy trvale. Rotační způsob vzdělávání pro žáky 1. – 5. tříd končí. 

- U žáků 1., 2. a 3. třídy dojde k takové organizační změně, že budou 

chodit na oběd až po skončení vyučování se školní družinou a žáci např. 

z Lovčiček budou jezdit spojem o hodinu později. Je to dáno nárůstem 

počtu dětí, kteří budou chodit od příštího týdne na oběd (například: žáci 

končící v 11.15 nebo ve 12.15 z 1. – 3.tříd, půjdou na oběd v rozmezí 

11.35 – 12.05 nebo 12.35 – 13.05, následně se převléknou, což jim 

zabere také 10-15 min. a akorát jim to časově vyjde na následující spoj 

s odjezdem ve 12.37 nebo 13.37 h.) 

- Žák musí mít minimálně 2 roušky a sáček na jejich uskladnění (kromě 

svačiny a oběda musí mít žák roušku stále) 

- Žáci 1. – 5. tříd budou testováni již jen 1x týdně, vždy v pondělí 

- Testování žáků umožňuje od 17. 5. 2021 i prolínání tříd (např. tělesnou 

výchovu u 5.tř. pro chlapce a pro dívky napříč třídami A a B) a prolínání 

žáků v odděleních školní družiny 

- sportovní aktivity jsou povoleny pouze ve venkovním prostření (je třeba 

dát žákům cvičební úbor do venkovního prostředí) 

- kroužek „atletiky“ již probíhá ve venkovním prostoru dle plánu 

- Přecházíme na rozvrh hodin z doby prezenční výuky, který mají žáci v ŽK 

(drobné organizační úpravy však mohou nastat) 

- Vstup do školy před 7.30 h. je povolen z důvodu homogenity pouze 

žákům nejmladším (1., 2. tř.), více prostoru ve vestibulu školy není, 

ostatní budou pouštěni do školy postupně od 7.30 h. 

- Obědy jsou tímto na všechny dny školního vyučování pro žáky 1. – 5. tříd 

přihlášeny (v případě jakékoli změny kontaktujte vedoucí školní jídelny 

na tel.č 5 44 24 00 76 

- Školní družina přechází do plného provozu i s možným prolínáním 

jednotlivých skupin (žáci mohou být v jiném oddělení, při vyzvedávání 

dětí sledujte prosím vývěsku před školou 

- Fotografování žáků je v plánu 24. 5. 2021 od 8.h 


