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Organizační zajištění výuky žáků 1. stupně od 25. 5. 2020 

1. ročník – Mgr. Schaffartziková, p. Vopelková 

2. ročník – Mgr. Balvanová, p. Ledvoňová 

3. ročník – Mgr. Houdková, Mgr. Halířová, případně Mgr. Ranostaj 

4. ročník – Mgr. Grossová 

5. ročník – Mgr. Zábranská 

 

Organizace dne: 

7.15 hod.   otevření školy, měření teploty 

7.30 hod.  vyučující si odvádí žáky do tříd, chystání pomůcek 

7.40 – 8.25 hod. 1. vyučovací hodina 

8.35 – 9.20 hod. 2. vyučovací hodina 

9.20 – 9.35 hod.  svačina ve třídě 

9.35 – 10.20 hod. 3. vyučovací hodina 

10.30 – 11.15 hod. 4. vyučovací hodina 

11.15 – 11.35 hod. žáci 1. ročníku oběd, poté návrat do třídy 

11.35 – 11.55 hod. žáci 2. ročníku oběd, poté návrat do třídy 

11.55 – 12.15 hod. žáci 3. ročníku oběd, poté návrat do třídy 

12.15 – 12.35 hod. žáci 4. ročníku oběd, poté návrat do třídy 

12.35 – 12.55 hod.  žáci 5. ročníku oběd, poté návrat do třídy 

 

Žáci se budou denně učit 4 vyučovací hodiny. 

Další přítomnost žáků ve škole je řešena zájmovou činností (vždy každá třída zvlášť, žáci se nesmí ve skupině měnit): 

vycházky, pobyt venku na předem daném místě, promítání filmů a pohádek, stolní hry,…  

Žáci mají s sebou alespoň dvě roušky, další informace naleznete níže. 

Žáci dodržují pokyny a řídí se pravidly, se kterými byli seznámeni první den pobytu ve škole. 

Doplňte, prosím, do dotazníku čas a způsob odchodu dítěte ze školy – tento je nutno odevzdat v papírové podobě 

(Kdo nemá možnost, obdrží dotazník v pondělí 25. 5. 2020 a doplněný ho odevzdá obratem v úterý 26. 5. 2020). 

 

 

 

http://www.zsjindrichov.cz/


Detailní rozpis pro jednotlivé třídy: 

Místo, kde se budou žáci setkávat ráno v 7.15 hod.: 

1. ročník – Mgr. Schaffartziková – vchod do šaten vedlejší budovy (tak, jak jste zvyklí) 

2. ročník – Mgr. Balvanová – vchod pro učitele na vedlejší budově (prostřední dveře – mezi MŠ a ŠD) 

3. ročník – Mgr. Houdková nebo Mgr. Halířová – vchod do šaten na hlavní budově (tak, jak jste zvyklí) 

4. ročník – Mgr. Grossová – hlavní vchod do školy (vchod pro personál školy a návštěvy) 

5. ročník – Mgr. Zábranská – parkoviště před hlavní budovou školy 

1. den, tedy 25. 5. 2020, si své žáky budou učitelé vyzvedávat na autobusové zastávce. 

 

Rozpis vyučujících v jednotlivých ročnících: 

1. ročník: 

PO - PÁ 

7.15 – 11.15 hod.  Mgr. Schaffartziková  11.15 – 13.30 hod. A. Vopelková 

2. ročník: 

PO - PÁ 

7.15 – 11.15 hod. Mgr. Balvanová 10.20 – 13.30 hod.  I. Ledvoňová 

3. ročník: 

PO – ČT 

7.15 – 9.20 hod. Mgr. Houdková  9.20 – 13.30 hod. Mgr. Halířová 

PÁ 

7.15 – 10.20 hod. Mgr. Houdková  10.20 – 13.30 hod. Mgr. Halířová 

Pozn. Po týdnu proběhne výměna vyučujících.  

4. ročník 

PO, ÚT, ST, PÁ 

7.15 – 13.30 hod.  Mgr. Grossová  

ČT 

7.15 – 10.20 hod. Mgr. Grossová 10.20 – 11.15 Mgr. Houdková 11.15 – 13.30 hod. Mgr. Grossová 

5. ročník 

PO, ST, ČT, PÁ 

7.15 – 13.30 hod.  Mgr. Zábranská 

ÚT 

7.15 – 10.20 hod. Mgr. Zábranská 10.20 – 11.15 Mgr. Houdková 11.15 – 13.30 hod. Mgr. Zábranská 

  



PRAVIDLA PRO RODIČE 

 

NEŽ VYRAZÍTE S DÍTĚTEM DO ŠKOLY 

- neposílejte jakkoli nemocné děti do školy 

- pokud se u dítěte projevují příznaky onemocněním COVID-19, kontaktujte lékaře 

- pokud dítě do školy nepřijde, nezapomeňte ho omluvit 

- vybavte své dítě dvěma rouškami na den a dvěma igelitovými sáčky na jejich odložení 

- nezapomeňte na pití, svačinu, přezůvky a pomůcky do školy 

 

PŘI CESTĚ DO A ZE ŠKOLY 

- mějte zakrytá ústa a nos rouškou 

- dodržujte bezpečnou vzdálenost 2m od ostatních  

 

PŘED ŠKOLOU 

- výuka je rozdělena podle skupin (max. 15 dětí ve skupině) 

- každá skupina bude mít určený svůj vchod  

- neshlukujte se s ostatními před školou 

- dodržujte 2m odstup 

- mějte stále nos a ústa zakrytá rouškou 

- první den předejte u vchodu učiteli „čestné prohlášení“, které najdete na stránkách 

školy nebo u p. Hanslíkové 

- do školy nevstupujte, dítě si přebírá učitelka nebo vychovatelka 

- u vstupu bude probíhat měření teploty, vyčkejte na výsledek pro případ, že byste dítě 

rovnou museli vzít zpět domů 

  



PRAVIDLA PRO UČITELE 

- během celého provozu školy (příchod, šatny, pohyb po škole, vyučování, jídelna, …) je 

třeba důsledně zamezit kontaktu dětí z různých výukových skupin 

 

- v rámci své skupiny dohlíží pedagog především na: 

o pořádek a organizaci u vchodu do školy (převzetí dítěte, v první den převzetí 

„čestného prohlášení“, případné měření teploty a sledování dalších příznaků 

nemoci) 

o používání dezinfekce a mytí rukou 

o dodržování odstupu a užití roušek 

o časté větrání 

o evidenci docházky žáků 

o regulaci pohybu žáků a dodržování časů (přesuny, WC, přestávky) 

o organizaci přesunů 

 

- užití roušky je povinné ve všech případech, kdy není zajištěn rozestup osob minimálně 

2m, tedy: mimo třídu, při přesunech, při skupinové práci nebo práci ve dvojicích,… 

 

- příklady bezpečného rozestavení třídy jsou uvedeny v dokumentu „Ochrana zdraví….“ 

 

- pedagog je povinen kontaktovat vedení školy vždy, když žák projevuje jakékoliv příznaky 

nemoci COVID-19 (zvýšená teplota, kašel a ztráta chuti nebo čichu,…), vedení zajistí 

další postup 

 

- pedagog je povinen seznámit se: 

o zněním pravidel pro žáky 

o zněním pravidel pro rodiče 

o dokumentem MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce 

školního roku 2019/2020“ 

  



PRAVIDLA PRO ZDRAVÍ 

 

Než vyrazíš do školy 

Pokud se budeš ráno cítit nemocný/á,  

tak to hned řekni rodičům  

a do školy vůbec nechoď. 

 

 Na každý den potřebuješ dvě roušky 

a dva sáčky, do kterých dáš použité roušky.  

Nezapomeň: pomůcky do školy, přezůvky, 

    svačinu a pití ve vlastní láhvi.  

 

Po cestě do školy i ze školy 

musíš mít roušku přes pusu i nos. 

Udržuj vzdálenost 2m od ostatních.  

Tvůj doprovod může být blíž.  

 

Každý má svou skupinu 

a každá skupina má: 

SVŮJ VCHOD, SVOU TŘÍDU a SVÉHO UČITELE  

 

Skupiny se NESMÍ SMÍCHAT. 

 

Rodiče do školy NESMÍ VSTUPOVAT a MUSÍ MÍT ROUŠKU. 



Při vstupu do školy 

Dodržuj rozestup 2 metry. 

Neshlukuj se s ostatními dětmi. 

Měj stále roušku přes pusu i nos. 

Učitel ti může změřit teplotu.  

Nezapomeň „čestné prohlášení“. 

Rodič nesmí do školy. 

 

Pohyb ve škole 

1. Běž do šatny, přezuj se, odlož si, nezdržuj se tu dlouho. 

2. Vrať se k učiteli a počkej na ostatní ze skupiny. Půjdete spolu do třídy.  

3. O přestávce nesmíš do jiné třídy ani po schodech do jiného patra. 

4. Na konci vyučování vás odvádí učitel. 

5. Odcházíš pouze s rodiči nebo vychovateli. 

Ve třídě 

1. Když přijdeš, umyj si ruce mýdlem a na ruce si dej dezinfekci. 

2. Sedni si do lavice (sedíš sám). 

3. Sundej si roušku, dej ji do igelitového sáčku. 

4. Během výuky roušku mít nemusíš, ale na přestávku si ji zase nasaď. 

5. Když jsi blízko ostatních, musíš mít roušku. 

6. Na záchod se musí chodit po jednom. 

7. Na konci vyučování použiješ druhou roušku. 

 

Pokud se během vyučování začneš  

cítit špatně, ihned to řekni učiteli!  

Dodržuj školní řád a pravidla slušného chování!  

Děkujeme ti, že dodržuješ tato pravidla a chráníš tak zdraví své i ostatních! 


