
Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž 

Informace k znovuotevření školy 25. 5. 2020 (1. stupeň) 
 

● Zákonní zástupci jsou povinni přihlásit dítě do školy nejpozději do 18. 5. 2020 do 24:00!!!               

(např. zprávou přes Edookit, emailem řediteli školy). Tato povinnost je stanovena MŠMT a po              

tomto termínu nebudou žáci k výuce přijati a nadále pokračují v plnění povinné školní docházky               

doma až do 30. 6. 2020.  

 

● Zákonní zástupci jsou povinni vyplnit a podepsat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků            

virového infekčního onemocnění a nejpozději 25. 5. 2020 (nebo při nástupu žáka do školy)              

prostřednictvím žáka předat toto prohlášení škole.  

 

● Zákonní zástupci jsou povinni zaslat Přihlášku žáka do odpolední části vzdělávání           

(“družina”) nejpozději do 18. 5. 2020 do 24:00!!! (např. zprávou přes Edookit, emailem řediteli             

školy). Po tomto termínu nebudou žáci k odpolední části vzdělávání přijati. 

● Upozorňujeme, že v odpolední části (“družina”) budou žáci pokračovat stále se stejnou skupinou,             

budou ve stejné třídě, jako v dopolední části, pouze s jiným vyučujícím, vychovatelem nebo              

asistentem pedagoga. A platí stejná hygienická pravidla jako v dopolední části výuky. Jelikož             

rodiče nesmí vstupovat do budovy, žádáme rodiče žáků, kteří budou “družinu” navštěvovat, aby             

uvedli přesné časy, kdy budou své dítě z “družiny” před budovou školy vyzvedávat. 

● Poplatek za odpolední část vzdělávání se neplatí. Ranní družina není poskytována. 

 

● Žáci, zaměstnanci i zákonní zástupci jsou povinni dodržovat pravidla o ochraně zdraví (viz             

dokument MŠMT z 30. 4. 2020). Žáci, kteří nebudou dodržovat tato pravidla budou z výuky a ze                 

školy vyloučeni. Žádáme všechny žáky i zákonné zástupce, aby si tato pravidla důkladně přečetli! 

 

● Výuka bude organizována ve skupinách o maximálním počtu 15 žáků. Složení skupin je neměnné.              

Žáky bude před školou v daný čas vyzvedávat pověřený pedagogický pracovník. 

 

● Omlouvání žáků. Žáci přihlášení do dopolední nebo odpolední části vzdělávání musí být v případě              

nepřítomnosti omluveni. Omluvenky přihlášených žáků poté zasílejte třídním učitelům. 

 

● Žáci, kteří budou přihlášeni k docházce mohou navštěvovat školní jídelnu. Žádáme zákonné            

zástupce, aby nás nejpozději do čtvrtka 20. 5. 2020 do 24:00 informovali, zda budou jejich               

 



 

 
děti odebírat obědy ze školní jídelny, která bude vařit standardní teplá jídla (polévka, hlavní              

chod, nápoj). Odhlašovat, případně přihlašovat obědy si můžete i po tomto termínu telefonicky             

(573 358 062) od 9:00 u vedoucí školní jídelny minimálně s 24 hodinovým předstihem. 

● Z důvodu hygienických podmínek nelze jídlo odnášet v jídlonosičích a je nutné jídlo sníst přímo               

ve školní jídelně.  

 

● Ačkoliv některé pokyny MŠMT mohou být až příliš striktní. Je nutné tyto pokyny dodržovat.              

V případě, že se v průběhu času pokyny změní upravíme podmínky podle těchto změn. 

 

 

 

Týdenní rozvrh, provozní doba školy: 
 

● Vstup žáků bude organizován mezi 7:30-7:40. V případě, že vznikne skupina žáků pouze z Kvasic               

(nedojíždějící) může být vstup do budovy ještě posunut. 

● Některé vyučovací hodiny mohou být zkráceny/prodlouženy, tak aby nedocházelo k setkávání           

žáků z různých skupin v době přestávek. Poslední vyučovací hodiny (před obědem) mohou být z               

organizačních důvodů zkráceny/prodlouženy až o 15 minut, aby nedocházelo k promíchávání           

žáků různých skupin při výdeji jídla ve školní jídelně. Výdej jídla bude časově náročnější než při                

běžném provozu. 

● Souběžně pokračuje dálková forma výuky všech předmětů pro všechny žáky až do 30. 6.              

2020. Žáci, kteří nebudou ve škole se vzdělávají dále dálkovou formou doma. 

 

Rozvrh (dopolední část vzdělávání): 

- v dopolední části se během týdne v jedné skupině vystřídají maximálně 2 pedagogičtí pracovníci 

- v případě vzniku 2 skupin z jedné třídy, bude v každé skupině (po určitou dobu) třídní učitel,                 

rozdělení skupin bude neměnné až do 30. 6. 2020 

- třídy nebudou tvořeny žáky různých ročníků 

- přesný rozpis příchodů a odchodů ze školy obdrží rodiče přihlášených žáků zprávou v Edookitu              

nejpozději do 22. 5. 2020 (přesný rozvrh až první den ve škole) 

 

 

 



 

 
1. třída -  TU: J. Hudcová (v případě 2 skupin + 2. ped. pracovník) 

- 4 vyučovací hodiny každý den (20 hodin týdně), předpokládaný konec výuky 11:25 ± 15 min. 

 

- 13 hodin - český jazyk, 5 hodin - matematika, 2 hodiny - prvouka 

 

2. třída -  TU: D. Hamrlová (v případě 2 skupin + 2. ped. pracovník) 

- 4 vyučovací hodiny každý den (20 hodin týdně), předpokládaný konec výuky 11:25 ± 15 min. 

 

- 13 hodin - český jazyk, 5 hodin - matematika, 2 hodiny - prvouka 

 

3. třída  -  TU: R. Kočičková (v případě 2 skupin + D. Janíková) 

- 4 vyučovací hodiny každý den (20 hodin týdně), předpokládaný konec výuky 11:25 ± 15 min. 

 

- 7 hodin - český jazyk, 7 hodin - matematika, 3 hodiny - prvouka, 3 hodiny - angličtina 

 

4. A  -  TU: P. Špetlová 

- 4 vyučovací hodiny každý den (20 hodin týdně), předpokládaný konec výuky 11:25 ± 15 min. 

 

- 7 hodin - český jazyk, 6 hodin - matematika, 4 hodiny - přírodověda a vlastivěda, 3 hodiny -                  

angličtina 

 

4. B  -  TU: Š. Matulíková 

- 4 vyučovací hodiny každý den (20 hodin týdně), předpokládaný konec výuky 11:25 ± 15 min. 

 

- 7 hodin - český jazyk, 6 hodin - matematika, 4 hodiny - přírodověda a vlastivěda, 3 hodiny -                  

angličtina 

 

5. třída - TU: P. Skácel (v případě 2 skupin + H. Minaříková) 

- 5 vyučovací hodiny každý den (25 hodin týdně), předpokládaný konec výuky 12:20 

 

- 8 hodin - český jazyk, 8 hodin - matematika, 6 hodiny - přírodověda a vlastivěda, 3 hodiny -                  

angličtina 

 


