
Návrat žáků 0.,1. a 2. třídy ZŠ Neslovice  

od středy 18. 11. 2020 na povinnou prezenční výuku  

do základní školy 

Od středy 18. 11.2020 se opět výše uvedené ročníky zúčastňují prezenční výuky ve 

škole. 

Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách – jednotlivé třídy se 

nebudou slučovat ani nijak prolínat. Každá třída bude mít svoji šatnu. 

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. Vše 

podepsané! Nalezené nepodepsané roušky budou vyhozeny. 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 Covidem-19 ve Vaší rodině jste tuto skutečnost 

povinni nahlásit ve škole.  

Děti budou mít vyučování v téměř plném rozsahu. Místo hudební výchovy a tělesné 

výchovy budou děti chodit na vycházky nebo za příznivého počasí pobývat na hřišti. 

Žádáme rodiče, aby uzpůsobili oblečení i pro pobyt venku. Doporučujeme dětem 

přinést dostatečné množství náhradního oblečení včetně obuvi. 

Přestávky na školním dvoře budou probíhat v rozdílném čase tak, aby se nepotkávaly 

děti z různých tříd. V rozvrhu nastanou drobné změny. 

Ranní družina: 6:15 – 7:15  žáci budou  pobývat ve svých kmenových třídách 

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 

Odpolední družina:              

Po obědě se žáci jednotlivých tříd mohou účastnit školní družiny ve svých kmenových 

třídách do 16:30 hod. Prosíme rodiče, aby zvážili délku pobytu ve školní družině. 

Po obědě do 15 hodin budou žáci na vycházce nebo na hřišti, aby nedocházelo 

k mísení a prolínání žáků jednotlivých tříd. Po 15. hodině budou žáci pobývat ve své 

kmenové třídě.  

Pobyt venku i jeho délka budou uzpůsobeny podle počasí. Na vycházku by měli žáci 

mít batůžek, kam si mohou dát láhev s pitím a pláštěnku, vhodné oblečení do přírody 

a obuv.   

1.a 2. třída se bude pohybovat většinou do 15. hodiny mimo areál školy, 0. třída 

v areálu školy.    

Pro žáky těchto tříd zůstává ve čtvrtek kroužek počítačů.  

2.třída končí s počítači a angličtinou ve 12:00 hod jako všechny ostatní dny v týdnu, 1. 

třída bude mít kroužek počítačů v hodinách jako před uzavřením školy.    

Všechny ostatní kroužky se ruší.  

Roušky si děti vymění po obědě a dále po vycházce.  

Děti musí mít roušku i při pobytu venku. 

Stravování pro žáky 0. – 2. třídy ZŠ Neslovice (kdo odebíral svačiny a obědy) 

 je od středy 18. 11. 2020 nahlášeno pro všechny žáky.  

Pokud  bude někdo od středy 18. 11. nepřítomen, je nutné svačiny a obědy odhlásit u 

vedoucí stravování p. Kučové nejpozději v pondělí 16. 11. 2020 do 14.00 hod (tel. 

739575938, kucovasasa@seznam.cz) 



 


