
 

 

 

 

 

 

Organizace vzdělávání na prvním stupni od 25. 5. 2020 – 3. třída  
 

Vážení rodiče, 

 

Ve třetí třídě bude provoz po spuštění organizován takto:  

 

Žáci se do 7:20 shromáždí před školou na určeném místě. V 7:30 děti vyzvedne paní učitelka Čepánová, společně se 

odeberou do šaten, převléknou se, přezují a odchází do třídy. Po vstupu do třídy si děti umyjí a vydezinfikují ruce.  

 

Dopolední část bude rozdělena do 5 bloků, dochází k časové úpravě délek hodin i přestávek tak, aby se děti z různých 

skupin v rámci patra nepotkávaly.  

 

 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek 

1. blok  
7:30 – 8:15 

Th  ČJ ČJ ČJ ČJ 

2. blok 
8:20 – 8:55 

ČJ ČJ ČJ ČJ M 

3. blok  
9:00 – 9:35 

M M M M M 

4. blok  
9:55 – 10:35 

Prv Aj Aj Aj Prv 

5. blok  
10:45 – 11:25 

Hv Vv Pč Vv ČJ 

 

Relaxační a pohybové aktivity budou průběžně zařazovány. Také budou chvilky pro povídání si a péči o psychickou 

pohodu dětí a stmelování kolektivu. V případě hezkého počasí se žáci budou učit venku před svojí učebnou.  

 

V hodinách bude přítomna paní učitelka Čepánová i paní asistentka Marjánková.  

Práci do AJ bude připravovat paní učitelka Truksová a žákům s vypracováním pomůže paní učitelka Čepánová a paní 

asistentka Marjánková.  

 

Žákům v domácím vzdělávání budou nadále zadávány úkoly, paní učitelka Čepánová se s rodiči individuálně domluví 

na způsobu předávání úkolů a způsobu jejich odevzdávání.  

 

Oběd bude od 11:25 do 11:40. Nikdo z rodičů neprojevil zájem o odpolední blok. Dejte nám prosím písemně vědět, 

zda dítě bude odcházet samo, nebo zda si je v 11:40 vyzvednete. O žáky se do vyzvednutí postará paní asistentka 

Marjánková. 

 

Z hygienických důvodů nebude s dětmi ve třídě křeček, ale nebojte se, je o něj dobře postaráno :-)  

 

Prosím poučte děti o nutnosti dodržovat nastavená pravidla.  

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.  

Děkuji za dosavadní spolupráci!  

Jakub Vaštík  


