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PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ OD 30.11.2020 

informace pro zákonné zástupce žáků ZŠ  
 

Prosíme o sledování webových stránek školy pro případné změny a upřesnění 
 

30.11.2020 – povinná prezenční výuka pro všechny žáky 

 

Příchody do ZŠ 

- I. třída (1. ročník) 

- žáci, kteří jsou v ŠD, přicházejí postupně do ŠD 

- žáci, kteří nenavštěvují ŠD, přicházejí v 7,30 h 

- II. třída (2. + 3. ročník) 

- žáci, kteří jsou v ŠD, přicházejí postupně do ŠD 

- žáci, kteří nenavštěvují ŠD, přicházejí v 7,35 h 

- III. třída (4. + 5. ročník) 

- žáci přicházejí v 7,40 h 

- nikdo nebude do školy vpuštěn dříve 

 

Prosíme o přesné dodržování časů, žáci se nesmí potkávat, musí být zachována homogenita tříd.  

 

Prezenční výuka 

I. třída (1. ročník), II. třída (2. + 3. ročník) 

- vyučování podle rozvrhu 

- teplé (sportovní) oblečení, teplá obuv, pláštěnka, čepice, rukavice – častý pobyt venku 

- vrstvené oblečení, případně polštářek na židli – časté větrání ve třídách 

- roušky (nejméně 2 ks) po celou dobu pobytu ve škole 

- obědy v ŠJ bez omezení 

ŠD v provozu pro žáky I. a II. třídy: 

- vyzvedávání po obědě: 

         1. ročník  - 12,00 h, pouze čtvrtek 13,00 h 

         2. + 3. ročník – vždy 13,00 h 

         13,00 – 14,15 – pobyt venku – nelze vyzvedávat 

 

III. třída (4. + 5. ročník) 

- 30.11. přinést veškeré vypracované materiály a učení, PS, knihy na čtení, materiály činnostního  

   učení a další 

- vyučování podle rozvrhu 

- teplé (sportovní) oblečení, teplá obuv, pláštěnka, čepice, rukavice – častý pobyt venku 
- vrstvené oblečení, případně polštářek na židli – časté větrání ve třídách 

- roušky (nejméně 2 ks) po celou dobu pobytu ve škole 

- obědy v ŠJ bez omezení 

- bez ŠD žáci III. třídy (4. + 5. ročník)  

Omlouváme se všem zákonným zástupcům žáků III. třídy – podle nařízení MŠMT bychom museli pro 

tyto žáky otevřít třetí oddělení ŠD. Škola pro toto nařízení nemá prostorové a personální kapacity. 
 

V případě nejasností nás telefonicky kontaktujte.            

Děkujeme za pochopení. 

 

 

 

V Zabrušanech 25.11.2020                                                    ………………………………… 

                                                                                                Mgr. Dana Plachá, ředitelka školy 
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