
Zahájení výuky ve škole:  8. 6. 2020 
Vstup do školy (po skupinách): - od 7,40 (individuálně po třídách, vstup po určeném 

termínu nebude možný) 
- skupina je vyučujícím ve skupině odvedena do školy 

v určený čas z určeného místa srazu  
Podmínky umožnění výuky ve škole:  

- čestné prohlášení (www stránky školy) – nejdéle při 
prvním vstupu do školy 
- Přihláška 
- Dodržování Řádu školy, stanovených zásad, při 

nedodržení je možno žáky vyloučit 
 

Rozdělení do skupin:   - třídní učitelé sdělí rodičům přidělení žáka do skupiny 
- Skupiny jsou neměnné 

 
Požadované hygienické potřeby: 2 roušky, sáček na jejich uložení 
     látkový ručník 
Učebny: Jsou využívány výhradně jen určené učebny, společné 

učebny pro více žáků (TV, herny, Snoezelen. PV atd.) 
nesmí být užívány! 

Toalety: Žák nikdy nejde sám, vždy je přítomný pedagog, který 
zajistí, aby žák byl na toaletě samostatně a aby provedl 
potřebnou hygienu a desinfekci rukou 

Přestávky: Individuální, výuka bez zvonění 
 
Činnost ve venkovních prostorách: Skupiny se nesmí mísit, dodržovat odstupy (nejméně 2 

m) 
 Lavice – nesmí se přemisťovat, po použití provést 

desinfekci 
 Trampolína -  po použití desinfekce 
 Jízdní kola - po použití desinfekce madel a sedel 

Lezecká stěna - po použití desinfekce 
 
Aktivity mimo areál školy:  Vždy jsou předem informováni zákonní zástupci a 

příslušní zástupci ředitele 
     Je vhodné minimalizovat kontakt s jinými osobami 

Chodit pouze na bezpečná místa, tedy typicky místa, kde 
se nepohybuje příliš mnoho osob. 
Vycházky – ne do města, doporučeno: Jiráskovy sady, 
podél řek. 
Hradecké lesy – možno organizovat jako Dny v přírodě, 
sraz a rozchod přímo na místě. Nevyužívat městskou 
dopravu! V lesích nepobývat v místech s více lidmi!   
 

 
Provoz školy a hygienická opatření: viz samostatný materiál – www. stránky 



Omlouvání nepřítomnosti: V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny žádáme 
informaci od zákonného zástupce o důvodech 
nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny 
docházet 

 Absence se nezapočítávají do absence uváděné na 
vysvědčení žáka  

 


