Organizace výuky žáků 1. stupně od 25. 5. 2020
1. Výuka se bude uskutečňovat každý pracovní den. Žáci nebudou vyučováni dle rozvrhu. Dopolední
blok bude vzdělávací, odpolední blok zájmový.
2. Žáci budou rozděleni do skupin po max. 15 účastnících. Složení skupin je neměnné a bude platit
do 30. 6. 2020 pro dopolední i odpolední aktivity. O zařazení žáka do skupin rozhoduje ředitelka
školy.
3. Žáky před školou vyzvednou pověření pracovníci 10 minut před zahájením vzdělávacího bloku
pro danou skupinu dle harmonogramu. Doprovod žáků nebude mít do školy přístup.
4. Žáci musí dodržovat rozestupy 2 metry a mít nasazené roušky. Každý žák musí mít s sebou
minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušek. Roušku si žák může sundat pouze při práci ve třídě
se souhlasem vyučujícího.
5. V případě účasti v odpoledním bloku písemně sdělte do žákovské knížky (notýsku), kdy bude dítě
odcházet. Nejvhodnější je určit stejný čas na všechny dny v týdnu.
6. S dalšími hygienickými pravidly, která vycházejí z metodiky MŠMT, budou žáci seznámeni ihned
po příchodu do školy. Při pobytu ve škole musí žáci stanovená hygienická pravidla dodržovat.
Jejich opakované porušení je důvodem k vyřazení žáka ze skupiny.
7. Harmonogram výuky jednotlivých skupin:
I.skupina (1. třída) – 7:25 – 11:00 hod. x 11: 20 hod. - 14:00 hod.
II. skupina (2. třída) - 7:30 – 11:20 hod. x 11: 40 hod. - 14:20 hod.
III. skupina (3. třída) - 7:35 – 11:40 hod. x 12: 00 hod. - 14 :40 hod.
IV.skupina (4. třída) - 7:40 – 12:00 hod. x 12: 20 hod. - 15:00 hod.
V. skupina (5. třída) - 7:45 – 12:20 hod.

8. V dopoledním bloku budou zařazeny pohybové chvilky na protažení a relaxaci. Mezi vzdělávacími
a zájmovými bloky bude zařazena přestávka na oběd. Pohyb žáků je možný pouze ve vymezeném
prostoru třídy a školy nebo ve vymezeném prostoru v areálu školního pozemku.
9. Po ukončení výuky odejdou žáci buď ze školy domů (ihned nebo po obědě), nebo pokračují se
svojí skupinou v odpolední činnosti. Žáci přihlášení na oběd do školní jídelny jednají podle
pokynů dohledu.
10. Doprava pro žáky z Dolních Vilémovic bude zajištěna.
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