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Informace o organizaci omezené dobrovolné výuky na 1. stupni od 25. 5. 2020   
 

Na základě zaslaných závazných přihlášek k dobrovolné omezené výuce na 1. stupni  

od 25. 5. 2020 ředitelství Základní školy Josefa Hlávky Přeštice předkládá soubor informací  

a organizačních pokynů pro přihlášené žáky. 

 

Školní docházka   

 

1. Výukové skupiny byly vytvořeny dle pořadí přihlášených v jednotlivých třídách 

(15 žáků, každý nad tento počet byl zařazen do jiné skupiny v ročníku). Výuka bude 

probíhat každý pracovní den.  

2. Utvořené skupiny jsou neměnné.  

3. Žáci z jedné skupiny se budou před vyučováním scházet i po vyučování vycházet 

z budovy jedním ze tří určených vchodů (hlavní vchod z Rebcovy ulice, zadní vchod u 

šaten a boční vchod u tělocvičny).   

4. Před zahájením výuky v prostoru školského areálu budou skupiny dodržovat 

doporučené rozestupy, ústa a nos budou mít zakryté rouškami. 

5. Informace o rozdělení do skupin, začátku a konci výuky i určeném vchodu do budovy 

pro danou skupinu, podají třídní učitelé přes aplikaci Bakalář.  

1. Časový plán výuky jednotlivých skupin bude zveřejněn na webu školy. 

6. Žáci dané skupiny budou vyzvedáváni vyučujícím 5 minut před zahájením výuky u 

určeného vchodu do budovy. Je nutné dodržovat rozepsané časy začátku výuky.

  

7. Žáci nesmí vstoupit samostatně do budovy školy, doprovázejícím osobám je vstup 

do budovy zakázán. 

8. Každý žák bude mít s sebou na den 2 roušky a sáček na uložení roušky. 

9. Před první hodinou žáci odevzdají vyučujícímu ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o 

neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. V případě změny stavu 

oproti Čestnému prohlášení je zákonný zástupce povinen nahlásit vedoucímu 

skupiny tuto skutečnost ihned. 

10. V případě nepřítomnosti žáka je zákonný zástupce povinen oznámit důvod 

nepřítomnosti do 3 dnů. 

11. Po ukončení výuky budou žáci odvedeni k určenému vchodu vyučujícím a opustí 

budovu, žáci mající stravování budou odvedeni do výdejny a žáci mající odpolední 

blok předáni určenému pedagogickému pracovníkovi. 

12. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované 

nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k 

nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny. 
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Stravování ve školní jídelně 

 

1. Žáci mající přihlášené stravování budou vyučujícím po skončení vyučování odvedeni 

do výdejny školní jídelny. 

2. Při stravování jsou povinni dodržovat určené místo skupiny, dodržovat vzdálenost  

1. (ob místo) a pokyny dozírající osoby. 

2. Po ukončení stravování opustí žák určeným vchodem budovy (stejným vchodem, jako 

při ranním nástupu) budovu. 

 

Odpolední blok 

 

1. Žáky přihlášené do odpoledního bloku si převezme pedagogický pracovník po 

skončení dopolední výuky. 

2. Žák je povinen dodržovat všechna určená opatření a pokyny dohlížejícího pracovníka. 

3. Zákonný zástupce si vyzvedne žáka u hlavního vchodu do budovy (z Rebcovy 

ulice). Žáky z odpoledního zájmového bloku lze vyzvednout do 13 hod. a následně až 

v době od 14.45 - 15.00 hod. 

 

 

 

 

Během omezené dobrovolné výuky může dojít ke změně organizačních pokynů vyplývající 

z nastalé situace. Veškeré změny a upřesnění budou zveřejňovány na webu školy 

www.zsprestice.cz. 

 

 

 

V Přešticích 19. května 2020     Mgr. Petr Fornouz 

          ředitel školy  

 

http://www.zsprestice.cz/

