
Vážení rodiče, 

posílám Vám informace k provozu školy od 25. května 2020 do 26. června 2020 pro přihlášené žáky 1. stupně. 

Toto sdělení navazuje na již zveřejněné (a stále platné) informace na webových stránkách školy. 

Všichni přihlášení žáci byli zařazeni do jedné z deseti vytvořených dopoledních skupin.  

O hlavním vyučujícím skupiny (nemusí být třídní učitel vašich dětí), místu a času nástupu do školy a odchodu ze školy 

budete informováni e-mailem hlavním vyučujícím skupiny. Upozorňujeme, že z důvodu dodržování nařízení MŠMT 

bude ranní nástup žáků do školy rozepsán podle skupin v čase od 7:40 do 8:15.  

Paní učitelky žáky vždy vyzvednou na místě a v čase uvedeném v e-mailu. Přivedou skupinu do školy a do třídy 

(připomínám, že ve společných prostorách školy musí mít žáci nasazenou roušku a musí dodržovat rozestupy). 

Po skončení výuky paní učitelky žáky opět odvedou ke vchodu a žáci poté školu opustí (nebo budou předáni rodičům). 

Všechny informace budou NOVĚ předávány prostřednictvím aplikace Bakaláři (bakalari.zsmozartova.cz). Rodiče, 

kteří nemají přihlašovací údaje na Bakaláře, je obdrží v tomto týdnu na e-mail uvedený v přihlášce. 

Je nutné, aby se žáci řídili pokyny pedagogů. První den budou žáci poučeni o hygienických pravidlech, která musí 

dodržovat. Připomínám, že opakované nedodržování stanovených hygienických pravidel je důvodem k nevpuštění žáka 

do školy, resp. k vyřazení žáka ze školy. Pokud by Vaše dítě pravidla nerespektovalo, budeme Vás o tom informovat 

přes Bakaláře.  

Do školy nesmí vstoupit nikdo, kdo má příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům 

COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest). Pokud 

žák vykáže některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a škola bude kontaktovat 

zákonné zástupce žáka, aby si žáka okamžitě vyzvedli. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. 

Každý žák musí mít minimálně dvě roušky na den a sáček na uložení roušky. Všechny další informace k nošení 

potřebných pomůcek se žáci dozvědí první den školy. 

Škola povede evidenci o docházce žáků. Připomínám, že v případě absence žáka ve výuce je zákonný zástupce povinen 

o neúčasti žáka informovat školu před začátkem vyučování jednou z uvedených cest: 1. SMS na telefonní číslo 

731 449 106; 2. e-mail na adresu: skola@zsmozartova.cz; 3. přes aplikaci Bakaláři; 4. na tel. čísle 483 737 920. 

Vařené obědy ve školní jídelně jsou zajištěny pro přihlášené žáky. 

Z personálních důvodů nebylo možné vyhovět doporučení o neprolínání žáků ve skupinách. Během odpoledního 

pobytu ve škole se žáci setkají s žáky jiných dopoledních skupin. 

Časy a místa odchodu žáků ze školy / předávání dětí rodičům  - NUTNÁ DOCHVILNOST RODIČŮ: 

 před obědem v cca 11:45 bočním vchodem do školy (žáci, jejichž rodiče nebudou přítomni v 11:45 před 

bočním vchodem, půjdou se skupinou do jídelny a budou předány rodičům v cca 12:15 u hlavního vchodu) 

 po obědě v cca 12:15 hlavním vchodem do školy 

 ve 14:00 hlavním vchodem do školy 

 žáci 2. – 4. tříd v 15:50 bočním vchodem do školy 

 žáci 1. a 5. tříd v 16:00 bočním vchodem do školy 

Z provozních důvodů nelze bez předchozí domluvy s vedením školy měnit uvedené časy. 
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