
Školní skupiny žáků 1. stupně od 25. 5. 2020 
Žáci, jejichž rodiče vyjádřili závazně svůj zájem o tuto formu vzdělávání, budou od 25. 5. 2020 zařazeni do tzv. školních skupin. 
O zařazení žáků do jednotlivých skupin byli rodiče informováni prostřednictvím Edookitu. 

Složení skupin je neměnné po celou dobu této formy vzdělávání. 

Rozvrh školních skupin 

skupina příchod vchod pro příchod konec dopoledního bloku 
(odchod na obědy) 

1A 7.40 vchod u 1. tříd 12.20 
1B 7.40 hlavní vchod 12.20 
1C 7.40 horní vchod u sborovny 12.20 
1D 7.40 vchod pod jídelnou 12.20 
1E 7.40 terasa u jídelny 12.20 
2A 7.50 vchod u 1. tříd 12.00 
2B 7.50 hlavní vchod 12.00 

2CD 7.50 horní vchod u sborovny 12.00 
2D 7.50 vchod pod jídelnou 12.00 
3A 8.00 vchod u 1. tříd 12.40 

3ACD 8.00 terasa u jídelny 12.40 
3B 8.00 hlavní vchod 12.40 
3C 8.00 horní vchod u sborovny 12.40 
3D 8.00 vchod pod jídelnou 12.40 
4A 8.10 vchod u 1. tříd 11.20 
4B 8.10 hlavní vchod 11.20 
4C 8.10 horní vchod u sborovny 11.20 
4D 8.10 vchod pod jídelnou 11.20 

5AB 8.20 vchod u 1. tříd 11.40 
5B 8.20 hlavní vchod 11.40 
5C 8.20 horní vchod u sborovny 11.40 
5D 8.20 vchod pod jídelnou 11.40 

 

Organizační pokyny 
· každá skupina má určen vchod, kterým bude chodit do školy, kde si v předem stanovený čas příslušný vyučující žáky 

vyzvedne, 
· pozdější příchod a dřívější odchod bude umožněn s ohledem na nastavená hygienická opatření pouze ve 

výjimečných případech a po domluvě s konkrétním vyučujícím, 
· při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem (viz příloha), pokud žák 

tento dokument nepředloží, nebude mu přítomnost ve škole umožněna, 
· s sebou – pohodlné oblečení, dvě roušky (a sáček), deníček na úkoly, Čj, M, pouzdro, pastelky, nůžky, svačinu a pití, 

čip na obědy, družinový deníček, ostatní upřesní vyučující daných skupin. 

Informace pro žáky přihlášené do odpoledního bloku 
· čas odchodu rodiče zapíší do družinového deníčku včetně upřesnění, zda může dítě domů odcházet samo (lze na celý 

týden nebo po jednotlivých dnech), 
· z organizačních důvodů nebude možné vyzvedávání dětí „na zvonek“ 
· pokud bude dítě vyzvedávat rodič či jiná pověřená osoba, lze volit pouze čas v půl a celou hodinu (v uvedeném čase 

dle družinového deníčku předáme dítě před hlavním vchodem školy). 

Dále platí úvodní informace uvedené na webu školy: 

https://www.zsslapanice.cz/informace-o-obnoveni-osobni-pritomnosti-zaku-prvniho-stupne-ve-skole-do-konce-skolniho-roku-20192020/c6330 
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