
Dobrovolná docházka žáků 1. stupně - informace pro rodiče 

Zahájení docházky: pondělí 25. 5. 2020 

Počet skupin pro dopolední část:  5 (viz tabulka) 

 

Dopolední část pobytu ve škole končí obědem! 

Obědy – nástupy do ŠJ: 

skupina 1 v 11:30 

skupina 2 v 11:45 

skupina 3 ve 12:00 

skupina 4 ve 12:15 

skupina 5 ve 12:30 

 

Odpolední část: 

Počet skupin pro odpolední část:  2 

skupina 1 (pro žáky 1. ročníku):  14 žáků 

zahájení: 11:45 

pedagog:  Jana Pohlová, tel. 778 546 726 

umístění skupiny 1:  školní družina 

 

Číslo 

skupiny: 

Počet 

žáků: 

Ročník: Seřadiště: Nástup  

do školy: 

Pedagog: Výuka probíhá: 

1 15 1. 
před vchodem do 

budovy I. st.  7:50 Kateřina 

Hvězdová 

v učebně 1. třídy 

přízemí 

2 12 1. a 2. 
 

v altánku 7:55 Věra 

Rygrová 

v učebně 2. třídy 

přízemí 

3 10 2. a 3. 
lavičky na dvoře 1 

8:00 Jana Popová v učebně 4. třídy 

patro 

4 12 4. 
pod sloupy hlavní 

budovy 8:05 Vladimír  

Kalous 

v učebně 9. ročníku 

přízemí hlavní budovy 

5 14 5. 
lavičky na dvoře 2 

(blíže ke ŠJ) 8:10 Daniel Vacek v jazykové učebně 

patro hlavní budovy 



skupina 2 (pro žáky 2. a 3. ročníku):  4 žáci 

zahájení: 12:00 – 12:15 

pedagog:  Evženie Hanušová, tel. 778 546 698 

umístění skupiny 2:  učebna 1. třídy 

 

Výuka anglického jazyka ve 3. a ve 4. skupině a přírodovědy a vlastivědy v 5. skupině  

se bude realizovat v blocích: 

Bloky: 

3. skupina  Aj   vždy středa (Mgr. Jana Dusilová)   

4. skupina  Aj   vždy středa (Mgr. Iveta Vašátková) 

5. skupina  Přv + Vl     vždy pátek (Mgr. Lenka Hepnarová) 

 

Pokyny k dobrovolné školní docházce: 

 před začátkem dopolední části čekají žáci na vyhrazeném seřadišti, v rouškách 

 na tomto místě si je vyzvedne příslušný pedagog 

 nezapomeňte na vyplněné čestné prohlášení před nástupem do školy – v pondělí  

25. 5. 2020! Bez tohoto prohlášení nebude žák do školy vpuštěn. 

 žáci jedné skupiny se nesmí mísit se žáky ostatních skupin, a to ani při dřívějším 

příchodu do areálu školy  

 s sebou: přezůvky, náhradní roušku (v sáčku), vlastní ručník (!), svačinu, pití, 

učební pomůcky na daný den 

 v případě přihlášení na oběd se tento musí zkonzumovat ve školní jídelně (žádné 

jídlonosiče) 

 škola zajistí dodržování všech předepsaných hygienických opatření tak, jak je uvedeno 

v manuálu MŠMT 

 

Ve Skuhrově nad Bělou 19. 5. 2020                            Mgr. Oldřich Málek, ředitel školy 
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