
ORGANIZACE VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT 

ZŠ JAROSLAVICE – 1. stupeň 

Nástup žáků v pondělí 25. května 2020. 

Nejpozději do 14. května rodiče oznámí škole, zda se dítě zúčastní prezenční formy výuky. 

Později již nelze žáka k výuce přihlásit. 

Během příštího týdne zveřejníme rozvrhy jednotlivých skupin žáků 1.- 5. ročníku. 

Do školy nevstupuje doprovod žáka.  

Dopolední výuka ve škole: 

- bude probíhat 5 x týdně  (pondělí – pátek) 

1. ročník – 8:00 – 11:30 

2. ročník – 8:00 – 11:45 

3. ročník – 8:00 – 12:00 

4. ročník – 8:00 – 12:20 

5. ročník – 8:00 – 12:35 

U dané skupiny žáků se budou střídat maximálně dva pedagogičtí pracovníci. 

Žáci musí být vybaveni 2 ochrannými rouškami a sáčkem na jejich uložení. 

Nebude se vyučovat tělesná výchova. 

Případná absence žáka musí být včas omluvena (dle školního řádu). Absence bude evidována 

v třídní knize, ale nebude započítána do celkové absence na konci 2. pololetí. 

Žáci, kteří nebudou do školy přihlášeni k prezenční výuce, budou dál komunikovat 

s vyučujícím přes vzdálenou výuku. 

Odpolední zájmový blok  

- (jakási forma družiny pro všechny žáky 1.- 3. ročníku, neplatí se školné) 

- je potřeba vyplnit přihlášku do odpoledního zájmového bloku s uvedením odchodu či 

vyzvedávání žáka 

- zájmový blok potrvá do 15:00 za dodržení obecně platných hygienických pravidel 

- ranní družina se neposkytuje 

- osoba, která vyzvedává žáka, čeká před zadním vchodem (nevstupuje do budovy školy) 

 



Stravování 

- přihlášky ke stravování přijímá vedoucí školní jídelny od 18. května 2020 

- žáci ve skupině po dopolední výuce odchází s vyučujícím do školní jídelny, kde se společně 

naobědvají a poté odchází domů nebo se vrací s vyučujícím do školy, kde jsou přihlášeni 

k odpolednímu zájmovému bloku. 

- žáci nemohou odebírat obědy do jídlonosičů 

 

POVINNOSTI RODIČŮ: 

- žák donese 25. května před vstupem do školy vyplněné a podepsané čestné prohlášení ( bez 

něho do školy žák nemůže) 

- zájemci o odpolední zájmový blok donesou vyplněnou závaznou přihlášku  

- do školy může nastoupit pouze zdravý žák 

- zajistit svým dětem 2 roušky 
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