
Vážení rodiče, 

od 30. 11. 2020 začnou Vaše děti chodit do školy na prezenční výuku, případně 7. ročník na 

střídavou výuku (týden ve škole, týden distanční výuka doma). 

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. 

Vstup do školy bude otevřen pro děti 2. stupně od 7:45 do 8:00 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 a učitelé, kteří budou dohlížet na plynulý 

přechod dětí do učeben a na to, aby se děti v šatnách neshlukovaly. Žádáme o dodržení 

příchodu od 7:45 do 8:00, před tím do školy vcházejí děti z 1. stupně. 

 

Výuka začíná v 8:05 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 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 

Přestávky budou děti trávit ve třídě, aby se nepotkávaly s dětmi z jiných tříd. Během hodin a 

o přestávkách bude ve třídách probíhat intenzivní větrání. Ať si děti vezmou nějakou vrstvu 

navíc.  

V rámci snížení pohybu po škole a míchání různých tříd na chodbách dočasně zavádíme 

„kmenové třídy“, což znamená, že téměř celý den děti stráví v jedné třídě. 

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

stát, že dítě nebude z AJ vyučovat jeho příslušný učitel a že i během týdne ho budou učit 

různí učitelé. 

Volitelné předměty se budou učit v celé třídě. Se systémem průběhu hodiny se děti seznámí 

na třídnické hodině. 

Druhý cizí jazyk se budou děti čit také v celé třídě. Jednu hodinu budou mít vyučujícího 

svého jazyka a druhou hodinu dostanou zadanou samostatnou práci. 

Tělesná výchova bude probíhat formou vycházky po okolí. 

 

Všechna tato předcházející opatření týkající se výuky vychází z nařízení, že musíme dodržovat 

homogenitu třídy a děti se nesmí míchat. Věříme, že se nám podaří výuku zorganizovat tak, 

aby to bylo dětem k užitku. 

I v době prezenční výuky budou vyučující nejpozději na konci týdne vkládat do classroomu 

krátkou zprávu o tom, co se v daném týdnu děti učily.  

 



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.  

 

Autobus do Jarošova bude jezdit podle tohoto jízdního řádu:  

Ranní 7:20 z Jarošova 

Odpolední 14:05 ze Štěpnic 

Další spoj (u důvodu vysoké pracovní neschopnosti řidičů ČSAD) stejně jako od poloviny září 

nepojede, jede na nádraží, a pak dál.  

standartní linka MHD 805007/39 s odjezdem v 15.02h ze Štěpnic, Zahradní s přestupem na 

linku 802004/37 do Jarošova s odjezdem v 15.15 z AN st.34. 

 

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

třídní učitelé informovat. 

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. 

 

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 
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