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ZAHÁJENÍ VÝUKY NA PRVNÍM STUPNI OD 18. LISTOPADU 2020 

Vážení rodiče, vážení žáci, 

v souladu s dokumentem MŠMT Informace k provozu škol a školských zařízení  

od 18. listopadu 2020 je od tohoto dne povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků 

základních škol. Pro tyto žáky se tak OBNOVUJE POVINNÁ PREZENČNÍ VÝUKA.  

 

Žáci, zaměstnanci školy i další osoby pohybující se ve škole MAJÍ POVINNOST NOSIT 

ROUŠKY PO CELOU DOBU POBYTU VE ŠKOLE. Každý si před vstupem do školy 

důkladně vydesinfikuje ruce (desinfekční prostředek je k dispozici u hlavního vchodu do školy, 

dále pak v každé třídě i na WC). 

 

DATUM ZAHÁJENÍ VÝUKY 

středa 18.11. 2020 

 

ROZVRH HODIN 

Začátek vyučování je v 7,55 hodin. Vyučování probíhá v plném rozsahu podle rozvrhu hodin 

jednotlivých tříd. Je zakázáno vyučovat tělesnou výchovu a zpěv. Do výuky bude podle 

možností a počasí zařazován pobyt žáků venku. Doporučujeme, aby žáci měli na pobyt venku 

vhodné a teplé oblečení a obuv.  

 

RANNÍ PŘÍJEZD ŽÁKŮ AUTOBUSEM OD MLADÉHO SMOLIVCE 

Žáky, kteří do školy přijíždí autobusem ze směru Mladý Smolivec, bude na autobusové zastávce 

na náměstí vyzvedávat pan školník.  

Vstup do budovy školy nebude zákonným zástupcům či dalším osobám doprovázejícím žáky 

do školy BEZ PŘEDCHOZÍ DOMLUVY umožněn.  
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PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Ranní provoz  

V ranních hodinách bude školní družina v provozu. Prosíme zákonné zástupce žáků, aby 

ranní družinu pro žáky využívali jen v nutných případech. Doporučujeme vodit žáky do 

školy krátce před zahájením vyučování.  

Odpolední provoz  

Odpolední provoz školní družiny je beze změny. Odpolední družina začíná po skončení 

vyučování a je v provozu od pondělí do pátku do 16,00 hodin.  

Vyzvedávání žáků ze školní družiny 

Vyzvedávání žáků ze školní družiny bude probíhat stejným způsobem, jako tomu bylo od 

začátku tohoto školního roku. Při příchodu zákonného zástupce (či jiné osoby, která bude 

žáka ze školní družiny vyzvedávat) před budovu školy je nutné se ohlásit pedagogickému 

pracovníkovi zavoláním na mobilní telefon. Poté bude žák osobě, která ho bude 

vyzvedávat, předán. Mobilní čísla pro vyzvedávání žáků z jednotlivých odděleních školní 

družiny zůstávají stejná. 

 

STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ  

Počínaje 18.11.2020 mají žáci 1. a 2. třídy automaticky přihlášené obědy ve školní jídelně. 

Pokud některý z žáků na obědy chodit nebude, musí mu je zákonný zástupce odhlásit. Obědy 

je možné odhlašovat/přihlašovat na telefonním čísle školní jídelny 739 456 404. 

Prosíme všechny žáky, zákonné zástupce a zaměstnance školy o dodržování těchto pravidel a 

děkujeme za spolupráci.  

 

 

       Mgr. Štěpánka Löffelmannová 

                ředitelka ZŠ Kasejovice 
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