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Vážení rodiče,  

od středy 18.11.2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol, což 

znamená tolik očekávaný návrat dětí do školních lavic. Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná 

prezenční výuka. Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.  

• Prezenční výuka musí probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd 

se neslučují, ani jinak neprolínají).  

• Všichni žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost 

nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Dítě musí mít s sebou alespoň 2 ks roušek.  

• Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.  

• Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti 

ve venkovních prostorách i mimo areál školy.  

• Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní 

družiny. 

 

V podmínkách naší školy to znamená: 

• Příchod dětí nebudeme koncentrovat do jednoho času, děti budou přicházet průběžně.  

• Výuka bude probíhat podle rozvrhu v kmenové třídě s třídní p. učitelkou, popř. 

dalším vyučujícím (např. vyučující AJ). V Hv nebudeme zpívat, v TV nebudeme 

sportovat, tj. ani plavat. 

• Děti se budou stravovat ve školní jídelně. Zajistíme fázování obědů tak, aby se třídy 

v jídelně nepotkávaly. Z tohoto důvodu předsuneme žáky 2. ročníku na obědě a 

prodloužíme o dobu stravování poslední vyučovací hodinu cca o 20 minut. Všechny 

děti 1. a 2. tříd, které se běžně stravují v jídelně, budou od 18.11. automaticky přihlášené 

ke stravování. Odhlášky si prosím zajistěte individuálně.  

• Z důvodu povinnosti zachovat homogenní skupiny nebude v provozu ranní družina.  

• Odpolední družina bude probíhat v běžných časech. Vzhledem k faktu, že dítě musí 

mít po celou dobu pobytu roušku na obličeji, zvažte délku pobytu dítěte ve školní 

družině. Aby nedocházelo k prolínání dětí, nebudou probíhat kroužky. Vyzvedávání 

dětí bude umožněno i v době hlavní činnosti školní družiny, tj. v čase od 14.00 do 15.00 

hod, kdy v běžném režimu děti z družiny neodchází.  

Vážení rodiče, 

děkuji Vám jménem vedení školy i jménem všech pedagogických pracovníků za spolupráci 

v době distanční výuky. Doba, která je před námi, bude i nadále dobou epidemie s dopadem do 

vzdělávání a chodu školy, ale jistě se nám společným úsilím podaří vše zvládnout a postupně 

se vrátit k běžnému režimu. Ještě jednou Vám děkuji a přeji všem hlavně pevné zdraví. 

V Olomouci 12.11.2020                                                

       Mgr. Miluše Zatloukalová 

       ředitelka školy   


