
Návrat žáků ZŠ Neslovice od pondělí 30. 11. 2020 
na povinnou prezenční výuku do základní školy 

 
Od pondělí 30. 11. 2020 se opět všechny ročníky zúčastňují prezenční 

výuky ve škole. Prezenční výuka bude probíhat v homogenních 

skupinách – jednotlivé třídy se nebudou slučovat ani nijak prolínat.  

Budou zachována všechna bezpečnostní opatření tak, jak již tomu bylo 

v uplynulém období.  

Nově po celou dobu výuky, ve školní jídelně (s výjimkou doby 

konzumace stravy) i ve školní družině musí mít žáci zakrytá ústa a nos. 

Je tedy potřebné, aby žáci měli s sebou ve škole v sáčku 4 náhradní 

roušky a igelitový sáček na použité roušky.  Děti budou roušky měnit 

po každých 2 hodinách pobytu ve škole.  Mokrá rouška je nefunkční.   

Pokud jeví dítě příznaky onemocnění, nesmí vstoupit do školy a 

musí být omluveno. 

V případě onemocnění Covid-19 ve Vaší rodině jste tuto skutečnost 

povinni nahlásit ve škole. 

Děti budou mít vyučování v téměř plném rozsahu, každý den stejný 

počet hodin.  

Začátky vyučovacích hodin jsou opět rozděleny tak, abychom zabránili 

střetávání tříd.  

Místo tělesné výchovy a hudební výchovy prodloužíme za příznivého 

počasí pobyt dětí o přestávce venku - vycházka.  Žádáme rodiče, aby 

uzpůsobili oblečení i pro pobyt venku (teplé oblečení, obuv, čepice, 

rukavice).  

Přestávky na školním dvoře budou probíhat v rozdílném čase po 

třídách.  V rozvrhu nastanou drobné změny. 

 

Vyučování: 

0. třída: 7:30 – 11:00  kmenová třída a pobyt venku, 

              11:00 - 11:30  oběd ve školní jídelně              

1. třída: 7:30 – 11:30  vyučování podle rozvrhu 

              11:30 - 12:00  oběd ve školní jídelně               



2. třída: 7:30 – 12:00  vyučování podle rozvrhu 

              12:00 - 12:30  oběd ve školní jídelně 

3. třída: 7:45 – 12:45  vyučování podle rozvrhu 

           12:50 - 13:15  oběd ve školní jídelně 

 

4. třída: 8:15 – 13:15  vyučování podle rozvrhu 

              13:20 - 13:45 oběd ve školní jídelně               

5. třída: 7:30 – 12:30  vyučování podle rozvrhu v tělocvičně 

              12:30 - 12:50  oběd ve školní jídelně 

Šatny: 

Žáci 0. – 2. ročníku budou používat šatny jako doposud.  

Žáci 3. a 4. ročníku budou využívat jako šatnu svoji kmenovou třídu.  

Žáci 5. ročníku budou po celou dobu vyučování i školní družiny v tělocvičně.  

Sociální zařízení:  

0. třída: 2. poschodí - samostatné 

1. třída: 1. poschodí - samostatné 

2. třída:  přízemí 

3. třída:  1. poschodí - samostatné 

4. třída:  2. poschodí - samostatné 

5. třída: v tělocvičně 

               

          Stravování pro žáky ZŠ Neslovice je od pondělí 30. 11. 2020 

nahlášeno pro všechny žáky.  

Pokud  bude někdo nepřítomen, je nutné svačiny a obědy odhlásit u vedoucí 

stravování p. Kučové (tel. 739 575 938, kucovasasa@seznam.cz) 



Školní družina 

ŠD bude zajištěna do 16:30 hod. s tím, že se nemohou vzájemně mísit 

děti z jednotlivých tříd, a proto také nelze zajisti činnost kroužků. 

ŠD jednotlivých ročníků probíhá v kmenových třídách – ranní i 
odpolední. 
Často budou děti pobývat na školním dvoře nebo na vycházce. 

Žáci musí mít roušku i při pobytu venku. 

Prosíme rodiče, aby zvážili délku pobytu ve školní družině. 

 

Příchod do ZŠ je v době od 6:15 (ranní družina), podle času výuky 

v jednotlivých třídách (nejlépe 10 minut před začátkem vyučování 

v daném ročníku) do 7:35 pro 3.ročník, do 8:05 pro 4. ročník. Pak se 

budova ZŠ uzavře a probíhá dezinfikování dveří, klik a dotykových ploch, 

proto žádáme rodiče i žáky, aby daný čas respektovali.  

 

 

 

 


