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 Žáci nepředkládají prohlášení o bezinfekčnosti; 

 Ve škole jsou zavedena zvýšená hygienická opatření (mytí rukou, dezinfekce, úklid); 

 Žák by měl být vybaven dostatečným množstvím papírových kapesníků; 

 Žák ve škole nemusí používat roušku (ponecháno na uvážení zákonných zástupců); 

 Žák bude mít v tašce stále jednu roušku, uloženou v igelitovém sáčku (pro případ potřeby); 

 Žák by měl být vybaven dostatečným množstvím papírových kapesníků; 

 Zákonní zástupci do školní budovy vstupují pouze výjimečně (předání dokladů, projednání 

mimořádných situací apod.) po předchozí dohodě se zaměstnancem školy a vždy s rouškou; 

 Děti s příznaky respiračních onemocnění do školy neposílejte; 

 1. 9. 2020 zahájí žáci 1. ročníku v prostorách školní družiny ve 2. patře (z důvodu většího prostoru). 

Při odchodu si budou moci žáci i zákonní zástupci prohlédnout učebnu 1. ročníku v přízemí budovy 

ZŠ);  

 1. 9. 2020 žáci 2. – 5. ročníku vstupují do budovy ZŠ od 7.40 hodin bez doprovodu dospělých 

osob, v šatně se přezují, provedou dezinfekci rukou a odejdou do svých učeben; 

 Zahájení školního roku proběhne ve třídách v čase od 8.00 – 8.45 hodin; 

 Od středy 2. 9. 2020 je v provozu v obvyklém čase za zvýšených hygienických a organizačních 

opatření školní jídelna i školní družina; 

 V prvních týdnech bude zmapována úroveň vědomostí, dovedností a znalostí žáků;  škola se zaměří 

na stěžejní učivo posledního čtvrtletí minulého školního roku; bude preferováno formativní 

hodnocení s důrazem na motivační stránku; 

 Umístění tříd:  přízemí: 1., 2, 5. ročník;  1. patro: 3., 4. ročník;               

 

Do nového školního roku přeji nám všem hlavně hodně zdraví. Věřím, že pokud budeme 

k sobě ohleduplní a budeme dbát na dodržování hygienických pravidel, podaří se nám 

pracovat v obvyklém režimu bez větších omezování a mimořádných opatření. 

 

☀️ 

 


