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Informace k provozu školy od 30. 11. 2020  
 
Pro všechny žáky a zaměstnance platí pravidla viz. 
Organizace školy ve školním roce 2020/2021 
PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020-21 VZHLEDEM KE COVID-19 

 
Od 30. 11. 2020  
Změna v organizaci a provozu ŠKOLNÍ DRUŽINY. 
Z důvodu zajištění homogenity kolektivu platí následující: 
 
Ranní družina: 6:30 -7:30 
1. ročník – ve své třídě, vchod hlavním vchodem 
2. ročník – ve své třídě, vchod branou přes školní dvůr 
3. ročník – ve své třídě, vchod hlavním vchodem 
4. ročník – ve své třídě, vchod branou přes školní dvůr 
Ve stejném složení bude provoz i v odpolední družině. 
Žáci 1. – 4. ročníku, kteří nenavštěvují ŠD, přicházejí do školy nejdříve v 7:30. 
 
5. ročník – příchod do školy v čase 7,30 branou přes školní dvůr do své třídy. 
Bez školní družiny. 
 
Začátek vyučování pro všechny ročníky v 7:45 hodin. 
Z personálních důvodů v zajištění homogenity tříd a oddělení školní družiny došlo 
k mírným změnám v rozvrhu. Informace podají třídní učitelky v mailu. 
 
Během pobytu ve škole se bude často větrat – je nutné přizpůsobit oblečení žáků. 
V rámci TV se budou realizovat procházky (v případě nepříznivého počasí je nutná pláštěnka, 
NE deštník). 
 
Po celou dobu pobytu ve škole i přesunech budou žáci i zaměstnanci nosit roušku. Každý žák 
bude mít na den připraveny minimálně dvě čisté roušky a sáčky na jejich odložení. První den 
přinese každý žák (v uzavřeném a podepsaném sáčku ještě dvě roušky náhradní, předá třídní 
učitelce, budou uloženy ve škole – mimo 1. a 2. ročníku, tam realizováno již od 18.11.). 
 
Školní jídelna je v provozu. Přihlášení žáci ke stravování mají automaticky od 30.11. 
nahlášeny obědy. Složení tříd na obědech bude opět homogenní. Pokud nebude žák na 
obědy chodit, je nutné včas oběd odhlásit. 
 
Děkuji za respektování pravidel. 
Věřme, že nás opatření PES pustí brzy do školy bez  
roušek. 
 
V Mistřicích 24. 11. 2020 
Mgr. Vladimíra Hrdinová v.r.  
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