
Stručný organizační pokyn všem rodičům 

pro režim provozu školy od 30.11. 2020

V pondělí 30. 11. 2020 začíná prezenční výuka i pro žáky 3. až 5. třídy.

Časy nástupů jednotlivých tříd k výuce, a také kdy vyučování končí:

První a druhá třída – příchod do školy
• 2. třída mezi 7,30 – 7,40
• 1. třída mezi 7,40 – 7,50

Začátek výuky pro obě třídy v 8,00, nástup do školy v rozličných časech. 
• Konec výuky těchto dvou tříd by byl dle nouzového rozvrhu (+ oběd)!

Tře  a čtvrtá třída - příchod do školy
• 7,50- 8,05, společný nástup, neboť v tomto případě má každá třída jinou šatnu. 

Začátek výuky pro obě třídy v 8,10
• Konec výuky těchto dvou tříd by byl cca ve 12,50! (+ oběd dle nouzového rozvrhu)

Pátá třída – příchod do školy
• příchod mezi 8,05-8,15

Začátek výuky pro 5. třídu v 8,20, s 
• Konec výuky této třídy by byl dle nouzového rozvrhu (+ oběd).

Přesné časy vyučovacích hodin, i obědů, najdete v nouzovém rozvrhu zde: 
h p://www.zsborek.cz/index.php/zakladni-skola

Podrobnos , vysvětlení

• Posunu  nástupů je nutné nejen z hlediska epid. nařízení, ale i z hlediska organizace stravování, 
protože i v jídelně budou muset být žáci v přísném režimu oddělování tříd. 

• Ranní družina nebude v provozu. 
• Odpolední družina bude zajištěna pouze pro žáky 1. – 3. ročníku (ve třech samostatných odděleních 

do 16,30).
• Pravidla pro vyzvedávání ze ŠD pla  stejná, jako na začátku školního roku!
• Jak bude režim vypadat v reálu, záleží na dalších opatřeních, vše může být kdykoli změněno 

s ohledem na nařízení Vlády ČR

• Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

• Každý žák bude mít na den 2 – 3 roušky v sáčku! 

• Třída se vzdělává dle běžného rozvrhu, omezena je výuka HV (bez zpěvu) a TV (pouze vycházky).

• Učitelé i žáci jsou povinni mít roušku neustále, kromě stravy (svačina, oběd).

• Stravování: V jídelně nesmí být více osob, než je míst k sezení, žáci budou sedět max. po čtyřech u 
stolu.  

http://www.zsborek.cz/index.php/zakladni-skola


Bližší informace k provozu ZŠ sděluje ředitel ZŠ a MŠ Borek (Mgr. R. Cvach).

V Borku 19.11. 2020 Mgr. R. Cvach (ředitel ZŠ a MŠ Borek) 


