
Základní škola a mateřská škola Nesovice, příspěvková organizace 
Nesovice 154, 68333 

Vážení rodiče,  

v souladu s usnesením vlády je od 25. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně 
základní školy. Vzdělávací aktivity na naší škole budou od 25. 5. 2020 probíhat ve skupinách 
dle tříd tak, aby byla dodržena bezpečná vzdálenost minimálně 1,5 m.  Složení skupin bude 
po celou dobu neměnné. Ke každé skupině bude přiřazen pouze jeden pedagogický 
pracovník na dopolední aktivity a jeden pedagogický pracovník na odpolední aktivity. Po 
obědě, na který budou děti chodit postupně, se žákům budou věnovat vychovatelé ŠD nebo 
asistenti pedagoga. Nejedná se o klasickou školní družinu, tudíž ji mohou navštěvovat i ti 
žáci, kteří do družiny nechodí a úplata nebude požadována. Přihláška ke stažení na stránkách 
školy. Rozvrh stanoví pro svoji třídu učitel ve třídě.  
 
A nyní harmonogram organizace docházky: 

Pro příchod do školy budou označeny jednotlivé vchody, kterými budou skupiny přicházet.  

Vchod č. 1 – přední vchod od altánu 

Vchod č. 2 – zadní vchod od parkoviště 

Vchod č. 3 – vchod do tělocvičny (od školního hřiště) 

Vchod č. 4 – vchod školním dvorem (bránou) 

U vchodu si žáka přebere pedagogický pracovník a žák se řídí jeho pokyny.  

1.třída - příchod v 7:30 hodin vchodem č. 1. Výuka bude probíhat od 7:40 do 11:00 hodin. 

2.třída – příchod v 7:40 hodin vchodem č. 2. Výuka bude probíhat od 7:50 do 11:20 hodin. 

3.třída – příchod v 7:50 hodin vchodem č. 4. Výuka bude probíhat od 8:00 do 11:40 hodin. 

4.třída - příchod v 8:00 hodin vchodem č. 1. Výuka bude probíhat od 8:10 do 12:00 hodin. 

5.třída – příchod v 8:10 hodin vchodem č. 3. Výuka bude probíhat od 8:20 do 12:20 hodin. 

Odpolední aktivity budou probíhat opět po skupinách od 11: 00 do 15:15 hodin. 

 
Stravování bude probíhat za zvýšených hygienických opatření opět po skupinách ve školní 
jídelně. Přihlášení a odhlášení obědů si zajišťují zákonní zástupci přes internet.  
 
Ve škole nadále platí pravidlo o dodržování bezpečného odstupu od ostatních cca 1,5 m. Po 
příchodu do školy budou žáci vyzváni k důkladnému umytí mýdlem a desinfekci rukou. Škola 
zajistí pravidelnou denní desinfekci všech využívaných prostor a bude vybavena dostatkem 
desinfekčních prostředků po celou dobu provozu. 
Žáci budou vybaveni 2ks roušek v uzavíratelném obale, o jejichž používání ve třídě rozhodne 
vyučující. V ostatních prostorách je rouška povinná.   
V den nástupu do školy je nezbytné odevzdat vyplněné čestné prohlášení, čímž závazně 
zákonný zástupce své dítě přihlásí ke školní docházce od 25. 5. do 30. 6. Bez podepsaného 
prohlášení nebude docházka dítěte do školy možná.  
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Škola povede evidenci o docházce, z docházky musí být žák řádně a včas omluven (viz školní řád),  při 

absenci delší než 3 dny bude škola žádat informaci o důvodu nepřítomnosti. Součástí tohoto dopisu 

jsou „Pravidla pro žáky v době znovuotevření školy“.  

http://www.zsnesovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/Pravidla-pro-žáky-v-době-znovuotevření-školy.pdf

