
Základní škola T. G. Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

 

Informace o školní docházce žáků 1. a 2. ročníku od 18. 11. 2020 

 

Od 18. 11. 2020 budou žáci 1. a 2. tříd docházet do školy. Výuka začne po příchodu dětí do 

školy a bude končit v rozmezí od 11,00 hodin do 12,15 hodin. Výuka tělesné a hudební 

výchovy není možná. 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 

v 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 přezutí, popřípadě 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). 

 

Nástup do školy pro žáky, kteří nenavštěvují ranní družinu: 

1.A  přední vchod  7.30                                       2.A      vchod ŠJ  7.35 

1.B  přední vchod  7.40                                       2.B      vchod ŠJ  7.45 

1.C  přední vchod  7.50                                       2.C      vchod ŠJ  7.55 

 

Odchody na toalety: 

1.A  8.45    9.40     10.45                                      2.B      8.50     9.50     10.50     11.55 

1.B  8.25    9.35     10.35                                      2.C      8.40     9.50     10.50     12.10                                

1.C  8.30    9.40     10.40                                       

2.A  8.35    9.45     10.45     11.40                                       

 



Konec výuky:                          Odchod na oběd: 

1.A      11.00                               11.00 

1.B      11.15                               11.15     

1.C      11.30                               11.30    

2.A      11.45                               11.45 

2.B      12.00                               12.00 

2.C      12.15                               12.15   

Žáci, kteří nechodí do družiny a na oběd, odejdou ze školy podle běžného rozvrhu platného 

od 1. září 2020.   Žáci, kteří chodí běžně na oběd, budou automaticky od 18. 11. 2020 

přihlášeni.                             

 

Pobyt žáků v jídelně: 

1) Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.  

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

3) Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.  

 

Školní družina 

Chod ŠD zajišťují vychovatelé a další pedagogičtí pracovníci. V družině budou pouze žáci 

jedné třídy. 

Ranní družina začíná jako obvykle v 6.30 hod. 

Začátek odpoledních aktivit následuje po ukončení dopolední výuky a končí nejpozději 

v 16,30 hodin. Žáci musí používat roušky a zvýšeně dbát na dodržování hygienických 

pravidel. 

Skupiny školní družiny: 

1.A     p. Šedová - učebna 2. A v přízemí                                

1.B     p. Hladká - učebna ŠD v přízemí                                                                 

1.C     p. Ruberová  - učebna 1. C v 1. podlaží                                                                   

2.A    p. Zmeškalová  - učebna 3. A v 1. podlaží                                                                

2.B    p. Koudelná  - učebna 3. B v přízemí                                

2. C    p. Duchoňová - učebna ŠD v přízemí                                

 



Z důvodu velkého počtu skupin školní družiny a náročné organizaci odchodu žáků ze školní 

družiny rodiče nahlásí  vychovatelce ŠD, v kolik hodin bude dítě z družiny  odcházet. Prosíme 

o přesné dodržování časů. V rodiči  zvolené době dítě odejde ze ŠD na odpovědnost rodičů.  

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

proto je nutné přesně dodržovat stanovená pravidla. 

 

V Rajhradě 13. 11. 2020      PaedDr. Zdeněk Motlíček 

                   ředitel školy 

 


