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ZAHÁJENÍ VÝUKY NA PRVNÍM STUPNI OD 25.5. 2020 

Vážení rodiče, vážení žáci 

v souvislosti s nařízením vlády ze dne 30. 4. 2020 (Usnesení vlády České republiky ze dne 30. 

dubna 2020 č. 491 o přijetí krizového opatření) s účinností od 25. května 2020 je žákům 

prvního stupně povolena osobní účast ve škole, přičemž docházka není pro tyto žáky 

povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků. Složení skupin je neměnné po celou 

dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30.6. 2020. 

Při otevření Základní školy Kasejovice pro žáky prvního stupně (1. – 5. ročník) se škola bude 

řídit dokumentem MŠMT ze dne 30. 4. 2020 – Ochrana zdraví a provoz základních škol 

v období do konce školního roku 2019/2020.  

Výuka pro žáky prvního stupně bude probíhat následujícím způsobem.  

Datum zahájení výuky: pondělí 25. 5. 2020 

Čas zahájení výuky: po příchodu do školy podle níže uvedeného rozpisu 

Čas ukončení výuky: 11,30 hodin. Žáci budou mít každý den (pondělí – pátek) 4 vyučovací 

hodiny. Po skončení vyučování půjdou žáci na oběd podle stanoveného rozpisu.  

Pro žáky 1. – 4. třídy bude zajištěn odpolední provoz školní družiny. Ranní družina 

nebude.  

 ROZPIS PŘÍCHODŮ ŽÁKŮ DO ŠKOLY 

TŘÍDA ČAS 

1. 7,30 – 7,40 

2. 7,40 – 7,50 

3. 7,50 – 8,00 

4. 8,00 – 8,10 

5. 8,10 – 8,20 

 

 Vstup do budovy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 

 Žáci se nebudou před školou shlukovat, tvořit skupiny, budou mezi sebou dodržovat 

bezpečné rozestupy (cca 2 m) a budou mít zakryta ústa a nos (ústenkou, rouškou, 

šálou, šátkem). 

 Po příchodu ke škole ve vymezený čas si žáka převezme zaměstnanec školy.  

 Po vstupu do budovy si žáci vydezinfikují ruce, budou odcházet do své šatny, kde na 

ně bude čekat pedagogický pracovník příslušné třídy, který je bude následně odvádět 

do třídy. Zde si žáci opět vydezinfikují ruce. Doporučujeme si před tím umýt ruce i 

vodou a mýdlem.  
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 ZAHÁJENÍ VÝUKY A PRŮBĚH DOPOLEDNÍ VÝUKY  

 

 Po celou dobu trvání výuky (od 25.5. 2020 do 30.6. 2020) se ve škole nebude používat 

školní zvonění. Začátek první vyučovací hodiny si organizují učitelé příslušné třídy 

sami na základě výše předepsaného rozpisu příchodů žáků do školy, stejně tak si 

učitelé stanoví rozpis přestávek mezi jednotlivými vyučovacími hodinami. Důvodem 

je zamezení nežádoucímu setkávání žáků z jednotlivých třídních skupin ve společných 

prostorách školy.  

Výuka v jednotlivých třídách bude zaměřena převážně na výuku hlavních předmětů.  

 

 VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA: Z organizačních důvodů bude výuka angličtiny 

v době od 25.5.2020 do 30.6. 2020 i nadále probíhat formou distančního vyučování. 

Úkoly je proto nutné nadále sledovat na webových stránkách školy.  

 

 1., 2., 3. a 4. TŘÍDA 

Po skončení výuky v 11,30 hodin (v některých třídách již v 11,00 hodin - viz rozpis 

níže), si žáky převezmou vychovatelky školní družiny či určení pedagogičtí 

pracovníci, kteří s nimi budou ve školní družině. Tito pedagogičtí pracovníci půjdou 

s žáky příslušných tříd do školní jídelny na oběd dle rozpisu. Přihlášení obědů je 

nutné nahlásit předem. Žákům, kteří nebudou navštěvovat školní družinu, nebude 

škola po skončení vyučování v 11,30 hodin přístupná.  

 5. TŘÍDA  

Po skončení výuky v 11,30 se žáci 5. třídy odeberou s vyučujícím do školní jídelny 

(přihlášení obědů je nutné nahlásit předem) a po obědě odcházejí žáci domů (resp. 

na autobus). Žáci, kteří se nebudou stravovat ve školní jídelně, odchází ze školy ihned 

po skončení vyučování. Po skončení vyučování v 11,30 hodin (resp. po návratu 

z oběda) nebude budova školy žákům 5. třídy přístupná.  
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 ROZPIS JEDNOTLIVÝCH VYUČUJÍCÍ VE TŘÍDÁCH A VE ŠKOLNÍ 

DRUŽINĚ 

TŘÍDA  VYUČUJÍCÍ  PEDAGOG VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ  

1. Mgr. Dagmar Myšáková  od 11,00 hodin Olga Šoralová 

2. Mgr. Miroslav Vavřich od 11,30 hodin Šárka Vocelková 

3. 

pondělí, středa, pátek: 

Mgr. Iva Zoubková 

úterý, čtvrtek: 

Květuše Silovská 

od 11,30 hodin Iveta Vainová 

4. Mgr. Andrea Vavřichová od 11,30 hodin Hana Machovcová 

5. 

pondělí, středa, pátek: 

Mgr. Lenka Hanzlíčková 

úterý, čtvrtek: 

Mgr. Pavlína Jandošová 

-------------------------------------------- 

 

ZMĚNA VYUČUJÍCH V JEDNOTLIVÝCH TŘÍDNÍCH SKUPINÁCH A ODDĚLENÍCH 

ŠKOLNÍ DRUŽINY VYHRAZENA.  

 

 PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY  

1) Provoz školní družiny: pondělí – pátek od 11,30 do 16,00 hodin. 

2) Vyzvedávání žáků ze školní družiny. Při příchodu zákonného zástupce či jiné 

osoby, která bude žáka ve školní družině vyzvedávat, je nutné se hlásit 

pedagogickému pracovníkovi zavoláním na mobilní telefon. Poté bude žák osobě, 

která ho bude vyzvedávat, předán.  

MOBILNÍ ČÍSLA PRO VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ V JEDNOTLIVÝCH 

ODDĚLENÍCH ŠKOLNÍ DRUŽINY: 

ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY  ČÍSLO MOBILNÍHO TELEFONU 

1.  O. Šoralová:        723 133 676 

2. Š. Vocelková:      723 734 387 

3. I. Vainová:          777 307 303 

4. H. Machovcová: 723 527 003 

 

 

3) Učebny školní družiny – v době od 25.5. 2020 do 30.6. 2020 bude školní družina 

fungovat v jednotlivých kmenových třídách, nikoli v odděleních školní družiny. 
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4) Stravování vše školní jídelně – rozpis odchodů do školní jídelny:  

 

ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY ČAS ODCHODU DO ŠJ 

1. 11,40 hod. 

2. 12,00 hod.  

3. 12,15 hod. 

4. 12,30 hod. 

Stravování ve školní jídelně v době od 25.5. 2020 do 30.6. 2020 probíhá 

v souladu s podmínkami Provozu školní jídelny pro ZŠ do konce školního roku 

2019/2020.  

5) Odvod dětí na autobus. V případě, že bude potřeba vodit děti na autobus, bude tuto 

službu zajišťovat pedagogický pracovník, popř. jiný pověřený zaměstnanec školy.  

 

 SLOŽENÍ SKUPINY (SKUPIN) 
 

Složení skupiny (skupin) je neměnné po celou dobu vzdělávání. Žáka NELZE zařadit do 

školní skupiny později než k 25. 5. 2020.  
 

 POTVRZENÍ ZÁJMU O DOCHÁZKU DO ŠKOLY 
 

Potvrzení zájmu o docházku do školy ZE STRANY ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 

nezletilých žáků je nutné provést do 18. 5. 2020 nejlépe na e-mailovou adresu 

jednotlivých třídních učitelů, popř. na telefonní číslo: 731 773 533 (ředitelství školy). 
 

 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
 

Povinností zákonného zástupce je podepsat čestné prohlášení a seznámení - Čestné 

prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění – dokument je ke 

stažení na webových stránkách školy. Toto čestné prohlášení bude od žáků vybíráno 

ihned po vstupu do školy (u hlavního vchodu) první den nástupu. Žák, který nebude 

mít toto čestné prohlášení při vstupu do školy s sebou, se nebude moci výuky účastnit.  

 

 PROVOZ ŠKOLY A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ:  
 

 Škola bude pro žáky otevřena ráno dle příslušného rozpisu. 

 Po skončení výuky jsou žáci, kteří nenavštěvují školní družinu, povinni budovu školy 

opustit. Návrat do školy nebude možný.  

 Všichni žáci i zaměstnanci školy jsou povinni nosit ve společných prostorách 

roušky.  

 Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.  

 Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.  

 Nikdo s příznaky infekce horních cest dýchacích, které by mohly odpovídat 

příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný 

mailto:reditel@zskasejovice.cz


Z  Á  K L  A  D  N  Í   Š  K O  L  A    K  A  S  E  J  O  V I  C  E  

OKRES PLZEŇ-JIH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, KASEJOVICE 318, 335 44 KASEJOVICE 

TELEFON: 371 595 120, E-MAIL: REDITEL@ZSKASEJOVICE.CZ 

IČO: 60611227      DIČ: CZ - 60611227 

5 
 

příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstupovat. Pokud žák bude 

takovéto příznaky vykazovat, bude umístěn do samostatné místnosti. Pedagogický 

pracovník bude neprodleně kontaktovat zákonného zástupce žáka, který si ho bude 

muset okamžitě vyzvednout. Prosíme všechny zákonné zástupce žáků, kteří budou 

školu navštěvovat, aby byli po celou dobu výuky na svých telefonních číslech 

k dispozici. Pokud se takovéto příznaky objeví u zaměstnance školy, potom musí 

budovou školy opustit v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaném 

odstupu. Podrobná pravidla stanoví dokument Ochrana zdraví a provoz základních 

škol v období do konce školního roku 2019/2020.  

 Vstup do budovy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 

 Žáci se nebudou před školou shlukovat a tvořit skupiny. Budou mezi sebou dodržovat 

bezpečné rozestupy (cca 2 m) a budou mít zakryta ústa a nos (ústenkou, rouškou, 

šálou, šátkem). 

 Po příchodu ke škole ve vymezený čas si žáky budou přebírat pedagogové a pověření 

zaměstnanci školy.  

 Po vstupu do budovy si žáci vydezinfikují ruce, odejdou do šatny za účelem přezutí a 

odložení bundy, kabátu… 

 Odtud půjdou s pedagogickým pracovníkem do přidělené třídy. 

 Po příchodu do třídy si žáci opět vydezinfikují ruce. Doporučujeme žákům si před tím 

umýt ruce vodou a mýdlem (důkladně 20 až 30 sekund vodou a mýdlem). 

 Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla. S těmi je seznámí 

pedagogičtí pracovníci školy. Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném 

upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, 

resp. k vyřazení žáka ze skupiny.  

 Ve třídě bude sedět 1 žák v lavici, lavice nebude střídat. Přidělenou lavici bude žák 

užívat po celou dobu své přítomnosti ve škole.  

 Pohyb ve školní budově: po školní budově se žáci musí pohybovat s rouškou. 

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud 

je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). O nošení roušky ve třídě 

rozhoduje pedagogický pracovník. Pokud bude docházet k bližšímu kontaktu (např. 

při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. Na práci ve skupinách upozorňuje 

pedagogický pracovník žáky vždy předem.  

 Žák si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikuje či umyje ruce ve své třídě.  

 Žáci a učitelé musí dbát na to, aby ve třídách, chodbách i toaletách mezi sebou 

dodržovali doporučené rozestupy (cca 2 m).  

 U hlavního vchodu do školní budovy, ve třídách a na toaletách bude žákům 

k dispozici dezinfekce.  

 Stravování žáků bude zajištěno. Přihlášení ke stravování je nutné nahlásit předem. 

V Kasejovicích dne 11. 5. 2020 

       Mgr. Štěpánka Löffelmannová 

                ředitelka ZŠ Kasejovice 
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