
 

 

 

Vážení zákonní zástupci žáků, 

 

sdělujeme Vám, že od 25. 5. 2020 je možná osobní a nepovinná přítomnost Vašeho dítěte na 

vzdělávacích aktivitách v ZŠ Neslovice formou školních skupin.  

Vzdělávací aktivity budou realizovány za přísných hygienických i organizačních podmínek 

(desinfekce, zachovávání odstupů mezi jednotlivými žáky a vyučujícím, stálá skupina žáků, 

zamezení kontaktů s další školní skupinou).  

 

Ranní družina není poskytována. 

Vstup do budovy školy bude probíhat v těchto intervalech: 

Přípravná třída - 7:15 – konec výuky v 11:00 hod 

1. a 2. třída – 7:15 – konec výuky v 11:30 

3. třída + 4. třída – 7:30 – konec výuky v 12:00 

5. třída – 7:45 – konec výuky v 12:30 

 

Těmito časovými intervaly je zabezpečeno neshromažďování žáků různých skupin v šatnách. 

Sourozenci mohou přicházet i odcházet současně (příchod se řídí podle mladšího sourozence, 

odchod dle staršího). Všichni vyučující jsou ve svých třídách přítomni od 7:10.  

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.  

Všichni žáci školy jsou povinni přicházet do budovy školy a pohybovat se ve společných 

prostorách školy s rouškou. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně dvě podepsané roušky a 

sáček na uložení roušek.  

Obědy budou zajištěny ve školní jídelně. Dopolední školní svačiny jsou zrušeny do konce školního 

roku. 

Školní družina a zájmové kroužky jsou zrušeny, odpoledne zůstanou děti ve stejných skupinách a 

budou pracovat podle ŠVP ŠD (upraveného dle metodického pokynu MŠMT „Ochrana zdraví a 

provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“).    

 

Přílohou tohoto dopisu je dokument „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce 

školního roku 2019/2020“, ve kterém najdete bližší informace o hygienickém zabezpečení provozu 

ZŠ. Součástí tohoto dokumentu je i čestné prohlášení, bez jehož vyplnění a odevzdání nemůže být 

žák vpuštěn do budovy školy.  

 

Další informace Vám budou poskytnuty po vyhodnocení Vašich dotazníků. Prosíme tedy o jejich 

odevzdání do 9. 5. 2020.  

 

Dotazník bude zveřejněn na stránkách školy a vyučující rozešlou dotazníky rodičům e-mailem. 

 

 

  


