
Vážení rodiče, 

od 30. 11. 2020 začnou Vaše děti chodit do školy na prezenční výuku. 

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 1. stupně od 7 do 7:45 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 budou dohlížet na plynulý přechod dětí do 

učeben a na to, aby se děti v šatnách neshlukovaly. Žádáme o dodržení příchodu do 7:45, 

poté začnou chodit do školy děti z 2. stupně. 

 

ŠD ráno nebude. 

 

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

celou dobu mít nasazenou roušku. Žádáme minimálně o 2 kusy čistých roušek na den + sáček 

na použité roušky. Pro děti, které po obědě budou ve školní družině, přibalte prosím i třetí 

roušku na odpoledne. Pro děti, které mají odpolední vyučování, doporučujeme roušky tři. 

Pokud žák zapomene roušku nebo si ji během dne zničí a nemá náhradní, vyzvedne si roušku 

na vrátnici. Roušky se budou platit vždy po určitém období v kanceláři školy. Cena roušky je 

5Kč 

V rámci tělesné výchovy budou děti chodit na procházky. Plavání je zrušeno.  

Přestávky budou děti trávit ve třídě, aby se nepotkávaly s dětmi z jiných tříd, případně 

půjdou na chodbu v jiném než běžném čase přestávek. Budeme se snažit, aby trávily hodně 

času na čerstvém vzduchu. Během hodin a o přestávkách bude ve třídách probíhat intenzivní 

větrání. Dejte proto, prosím dětem nějakou vrstvu navíc. 

 

Nadále platí, že rodiče mají do školy vstup zakázán. 

 

Ve školní jídelně se od 1. 12. budou zase vařit dva druhy jídla. Obědy je nutné dětem 

přihlásit na webové aplikaci www.strava.cz (na pondělí 30. 11. do pátku 27. 11. do 14 hodin), 

na ostatní dny již obvykle. Pokud Vám nejde strava objednat, musíte jídlo objednat emailem 

u vedoucí školní jídelny paravanova@zszaaleji.cz, nejlépe v pátek 27.11.2020.  

Připomínáme, že pokud platíte stravu hotově, pak je potřeba stravu zaplatit v pondělí 

30.11.2020 v kanceláři vedoucí školní jídelny (peníze pošlete po dětech), protože od úterka 

je nový měsíc.  

Děti do jídelny odcházejí s vyučujícím, který je poslední hodinu učil, ten s nimi čeká, než 

vstoupí do jídelny a dohlíží, aby se nemíchaly s jinými třídami. 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. 

http://www.strava.cz/
mailto:paravanova@zszaaleji.cz


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

družině, je pro školu organizačně náročné zajistit plné otevření pro všechny děti, které byly 

do družiny přihlášeny. Z toho důvodu nebude otevřena ranní školní družina a dětem bude 

umožněn vstup do školy již od 7 hodin. Odpolední školní družina bude každý den do 16 

hodin. Od 13:30 do 14:30 hodin budou děti na procházce. V tomto čase si není možné dítě 

vyzvedávat. Školní družina je otevřena pro děti 1. – 3. ročníku. 1. a 2. třídy jsou v družině 

odděleny, 3. A a 3. B bude mít družinu společnou. Taktéž budou spojeny družiny tříd M2 a 

M3. Všechny družiny kromě třetího ročníku budou v pavilonu družin, 3. A a 3. B budou mít 

družinu ve 3. A. 

Z tohoto důvodu potřebujeme vyplnit pro děti 3. A a 3. B tabulku s odchody ze školní družiny 

(je na posledním listu tohoto dokumentu). Asistentky pedagoga podle tohoto rozvrhu budou 

odvádět děti do šatny a podle požadavku buď samotné pouštět domů, nebo předávat rodiči. 

Peníze za družinu, která neprobíhala z důvodu pandemie, budeme převádět do školní 

pokladny v týdnu od 7/12  

a. 1. a 2. ročník: 180 Kč (za 4 celé týdny, kdy družina nemohla probíhat) 
b. 3. ročníky: 270 Kč (za 6 celých týdnů, kdy družina nemohla probíhat) 
c. 4. a 5. ročník, dle situace 

 

Školní klub - peníze za školní klub, který neprobíhal z důvodu hygienických opatření 

pandemie, jsme převedli žákům do školní pokladny. Vrátili jsme  částku za celé pololetí tj. 

180 Kč. 

 

Bufet bude po dobu těchto opatření uzavřen. O jeho případném znovuotevření Vás budou 

třídní učitelé informovat. 

 

Anglický jazyk se bude učit v celé třídě a ne po skupinách, jak to bylo doposud.  

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 

 

  


