
Vážení rodiče, 

děti 1., 2. ročníku a smíšených ročníků montessori tříd M1, M2 a M3  

od 18. 11. 2020 začnou prezenčně plnit školní docházku.  

Jelikož epidemiologická situace nadále vyžaduje zvýšená hygienická opatření a 

různá organizační omezení, žádáme Vás o důkladné přečtení následujících 

informací a z nich vyplývajících pravidel, kterými je nutno se v současné době 

pro plynulý provoz školy řídit. 

Škola bude otevřena pro děti od 7 hodin. Děti si po příchodu vydezinfikují 

ruce, přezují se v šatnách, opět si vydezinfikují ruce a budou pokračovat do své 

třídy. V šatnách budou asistentky pedagoga, které jim pomůžou s orientací 

(hlavně prváčkům), ve třídě bude čekat třídní učitel či jiný pedagog. ŠD ráno 

nebude. 

Výuka začíná tradičně v 8 hodin a děti se budou učit podle běžných rozvrhů 

(1A, 1B dopíšou: výuka všem dětem začíná v osm hodin, nebudou probíhat 

půlené hodiny). Děti budou po celou dobu mít nasazenou roušku. Žádáme 

minimálně o 2 kusy čistých roušek na den + sáček na použité roušky.  

V rámci tělesné výchovy budou děti chodit na procházky. Přestávky budou mít 

děti naplánovány tak, aby se nepotkávaly s dětmi z jiných tříd.  Budeme se 

snažit, aby trávily hodně času na čerstvém vzduchu.  

Nadále platí, že rodiče mají do školy vstup zakázán. 

Ve školní jídelně se bude vařit pouze jeden druh jídla. Obědy je nutné dětem 

přihlásit na webové aplikaci www.strava.cz. Pokud platíte stravu hotově, pak je 

potřeba během středy 18. 11. 2020 (od 7:30 – do 15 hodin) stravu zaplatit 

v kanceláři školy paní hospodářce Evě Kročil (vstup vchodem blíže k řece 

Moravě). Hotovostní plátci si musí objednat jídlo na 18. 11. emailem u vedoucí 

školní jídelny paravanova@zszaaleji.cz. Děti do jídelny odcházejí se svou třídní 

učitelkou, tam si je přebírá vychovatelka, která s nimi poobědvá a poté si je 

odvede do třídy, kde budou mít družinu. V jídelně budou jíst třídy tak, aby se 

mezi sebou nemíchaly. Z toho důvodu je možné, že se někdy doba oběda 

protáhne nebo bude posunuta. 

Školní družina pojede v omezeném provozu. Jelikož se děti nemohou míchat 

ani ve školní družině, je pro školu organizačně náročné zajistit plné otevření 7 

oddělení ŠD. Z toho důvodu nebude otevřena ranní školní družina a dětem 

bude umožněn vstup do školy již od 7 hodin. Odpolední školní družina bude 
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každý den do 16 hodin. Od 13:30 do 14:30 hodin budou děti na procházce. 

V tomto čase si není možné dítě vyzvedávat. 

Rozmístění odpoledních družin bude následující:  

třídy M1, M2 a M3 budou mít školní družinu v pavilonu družin – děti budou 

odpoledne odcházet ze ŠD vchodem školní družiny.  

třídy 1. A, 1. B, 2. A, 2. B budou mít družinu v kmenových třídách – děti budou 

odpoledne odcházet ze ŠD žákovským vchodem.  

Z tohoto důvodu potřebujeme vyplnit tabulku s odchody ze školní družiny. 

Asistentky pedagoga podle tohoto rozvrhu budou odvádět děti do šatny 

a podle požadavku buď samotné pouštět domů, nebo předávat rodiči. 

Jsme všichni rádi, že dětem prvního a druhého ročníku je umožněno učit se ve 

škole. Jsme si vědomi toho, že organizace přináší mnohá omezení jak pro děti a 

učitele, tak také pro vás rodiče.  

Žádáme vás o pochopení a vstřícnost při jejich dodržování. 

Děkujeme za spolupráci  

Vratislav Brokl 

 

 

 

  



 

…………………………………………………návratka………………………….……………………… 

Zaškrtněte, který čas a s kým (nebo sám) Vaše dítě v daný den odchází 

Jméno dítěte  třída  

 13h 13:30 Vycházka 
 

14:30 15h 15:30 16h 

Pondělí        

S kým        

Úterý        

S kým        

Středa        

S kým        

Čtvrtek        

S kým        

Pátek        

S kým        

 


