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PREZENČNÍ VÝUKA V ZÁKLADNÍ ŠKOLE HRUŠOVANY U BRNA OD 30. 11. 2020 

 

Vážení rodiče, žáci, 

 

od 30. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost všech žáků 1. stupně ZŠ, pro tyto žáky je povinná 

prezenční výuka. 

 

Výuka začne po příchodu žáků do školy od 7.30 do 8.25 hod a bude končit dle platného rozvrhu 

hodin, který je z důvodu podmínky homogenity skupin upraven. Výuka tělesné a hudební 

výchovy není možná v plné podobě, je zakázán zpěv a sportovní činnosti. Vzdělávací obsah 

bude po dobu trvání opatření z těchto důvodů realizován v omezené míře. Dále se nemohou 

konat sportovní kurzy, školní výlety, plavání atd. 

Doporučeno je zařazení pobytu žáků na čerstvém vzduchu a časté pravidelné větrání vnitřních 

prostor. Z těchto důvodů doporučujeme nosit teplé vrstvené sportovní oblečení. 

 

Vstup do školy je povolen pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám. 

 

Žáci jsou povinni: 

1) Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na odložení roušky 

ve ŠJ. 

2) Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená 

krizovými opatřeními. 

3) Minimalizovat velké shromažďování osob před školou. 

4) Ve škole se po celou dobu pohybovat s rouškou. 

5) Neprodleně po příchodu do třídy si musí každý umýt ruce a použít dezinfekci na ruce.  

Dále jsou žáci povinni si vydezinfikovat nebo umýt ruce po každém vzdělávacím bloku. 

6) Během pobytu ve škole nenavštěvovat žáky z jiných tříd a pohybovat se jen v určených 

prostorách školy. 

7) Nevstupovat do školy s 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). 

 

Školní družina 

 

Chod ŠD zajišťují vychovatelky, případně další pedagogičtí pracovníci. V oddělení družiny 

budou pouze žáci jednoho ročníku. 

 

Ranní družina je v provozu od 6,30 do 8,25 pro přihlášené žáky a zajišťuje dohled pro 

dojíždějící žáky. 



 

Začátek odpoledních aktivit následuje po ukončení dopolední výuky a končí nejpozději v 16,00 

hodin. Žáci musí používat roušky a zvýšeně dbát na dodržování hygienických pravidel. 

 

Školní jídelna 

 

Je v provozu při dodržení požadavku homogenity skupiny stejné jako ve třídě (oddělení ŠD).  

Žáci: 

 

1) Roušku odkládají pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.  

2) Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce a použije dezinfekci na ruce.  

3) Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla a pokyny dohlížejících 

pracovníků.  

 

 

 

Organizace celého provozu výuky při zajištění všech doporučení MŠMT je velmi náročná, 

proto je nutné přesně dodržovat stanovená pravidla. 

 

 

 

                                                                      Mgr. Jarmila Motlíčková, ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 


