
Vážení rodiče, 

od 25. 5. 2020 je umožněna prezenční výuka na základních školách pro žáky 1. stupně. Přicházíme za 

Vámi s informacemi o podobě a organizaci této výuky: 

• výuka bude denně od 8:00 hod do 12:00 hod 

• žáci budou zařazeni do 15 členných studijních skupin napříč ročníky 

• složení skupin je neměnné do 30. 6. 2020 a nelze zařadit žáka do skupiny později, než k  25. 5. 

2020 

• odpolední družina bude v provozu od 12:00 do 16:00 hod 

• ranní družina není povolena 

• žáci budou ve stejných skupinách při výuce i odpolední činnosti ve školní družině, nebudou se 

měnit 

• výuku v dopoledních hodinách povedou prioritně asistenti pedagoga dle pokynů třídních 

učitelů 

• učitelé budou i nadále připravovat vzdálenou výuku 

• školní stravování bude zajištěno v naší školní jídelně běžným způsobem s dodržováním 

přísných hygienických pravidel 

• žáci budou povinni mít k dispozici vlastní ochranné roušky v počtu 2 ks denně, budou je nosit 

ve společných prostorách, na chodbách, toaletách, šatnách. Ve třídě bude možné jejich 

sejmutí a uložení do vlastního igelitového sáčku 

• dezinfekci k ošetření rukou zajistí škola 

• zákonní zástupci budou povinni podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového 

infekčního onemocnění a o seznámení se s vymezením osob s  rizikovými faktory 

• před nástupem do školy budou zákonní zástupci seznámeni s  provozním řádem školy, 

hygienickými opatřeními, způsoby předávání a vyzvedávání dětí, omlouvání nepřítomnosti 

žáků 

 

➢ V případě, že máte zájem o docházku Vašeho dítěte do školy a školní družiny od 25. 5. 

2020, vyplňte, prosíme, přihlášku níže a zašlete s naskenovaným podpisem na email školy: 

info@zs5kveten.cz 

➢ nebo vhoďte do schránky na budově 2. stupně – budova s podloubím nejpozději do 

pondělí, 11. 5. 2020. 

➢ Pokud nemáte možnost tisku, přihlášky lze vyplnit osobně ve škole, ve čtvrtek 7. 5. 2020 od 

14:00 do 16:00 hod nebo v pondělí, 11. 5. 2020 od 10:00 do 14:00 hod - kancelář zástupce 

ředitelky, budova 1. stupně. 

 

 

 

 



 

 

PŘIHLÁŠKA K DOCHÁZCE OD 25. 5. 2020 

Jméno žáka:………………………………………………………………………………..Třída:…………………………………………. 

Docházka do školní družiny 12:00 – 16:00:  ano / ne 

Přehled odchodů ze ŠD 

den Čas odchodu ze ŠD Vyzvedává / odchází sám 

Pondělí   

Úterý   

Středa   

Čtvrtek   

Pátek   

 

 

V Liberci, dne:……………………….   Podpis zákonných zástupců:…………………………………… 


