
Rozdělení žáků do skupin 

I. Skupina: přihlášení žáci 1. a 2. ročníku, třída u schodů v 1. patře ZŠ 

II. Skupina: přihlášení žáci 4. ročníku, prostřední třída v 1. patře ZŠ 

III. Skupina: přihlášení žáci 3. a 5. ročníku, třída u vchodu do MŠ v 1. patře ZŠ 

 

Odchod žáků ze školy 

Odchody žáků jsou naplánované tak, aby nedocházelo ve společných prostorách školy ke 

seskupování žáků a míšení jednotlivých skupin takto: 

I. Skupina: žáci, kteří nejsou přihlášeni k odpolední docházce do ŠD odchází domů 

v čase mezi 12 a 12. 15 hod. Žáci, kteří zůstávají ve škole odejdou pod dohledem 

vyučujícího na oběd a dále budou pokračovat v odpoledních aktivitách. Odchod ze 

ŠD je možný v době mezi 15 a 16 hod. (je možné se domluvit i na jiný čas, např. na 

autobus apod.) 

II. Skupina: odchod žáků je naplánován od 11.30 do 11.45 hod. 

III. Skupina: ochod žáků je naplánován od 11.45 do 12 hod. 

 

Co budou potřebovat děti ve škole 

- Každé dítě odevzdá ihned po příchodu do školy ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci 

příznaků virového infekčního onemocnění, které si můžete stáhnout na webových 

stránkách školy: https://zsamsbratronice.edupage.org/news/ . Jedná se typ 

bezinfekčnosti, jak jej známe např. z konání letních táborů a školy v přírodě, proto 

prosím, aby na prohlášení nebyl datum starší 2 dnů. 

- Každé dítě si do školy přinese 2 bavlněné roušky a igelitový sáček, do kterého si roušku 

bude odkládat.  

- Ve škole je připraven dostatek desinfekce, mýdla, jednorázových utěrek a krémů 

(abychom neměli suché ruce), takže nic z toho děti do školy nosit nemusí. 

- Děti si přinesou penál, učebnice a pracovní sešity všech předmětů, svačinu, pití, nebo 

lahev na pití – podle pravidel nesmí samy děti manipulovat s jídlem, příbory apod., 

proto nebudou pít v jídelně z várnice tak, jak byly zvyklé, ale paní kuchařka nalije, dle 

potřeby každého, pití do vlastní lahve. Nenoste všechny učebnice hned 1. den (to byste 

se strhli      ), ale přineste během 1. týdne. Vše si mohou děti nechat ve škole, v případě 

nutnosti si mohou vzít domů. Ostatní materiály budou mít děti ve škole připravené. 

- Budeme trávit hodně času venku, takže je vhodné mít s sebou sportovní a pohodlné 

oblečení a obuv, které přizpůsobte aktuálnímu počasí. 

 

Další informace byly rozeslány třídními učitelkami. V případě jakýchkoliv 

dotazů se na nás neváhejte obrátit. 

https://zsamsbratronice.edupage.org/news/


ROZVRH DOHLEDŮ PED. ZAMĚSTANACŮ NA JEDNOTLIVÉ DNY 

                                                                     

Seznam zkratek:  
LK- Lada Kalmusová 
VH- Vendula Holmanová 
KLi- Kamil Libich 
ML- Martina Ludvíková 
MM- Markéta Maryšková 
IT- Ivana Tenklová 
ZE- Zuzana Ernstová 
JS- Jana Sochorová 

 

 

Vendula Holmanová, ředitelka 

  Ranní  
7- 

7.30 

7.30- 
10.00 

10.00- 
13.00 

13.00- 16.00- ŠD 

Podělí I. skupina LK ZE ZE JT klub AJ 

 II. skupina LK JSt JSt  

 III. skupina LK LK LK  

Úterý I. skupina JS MM MM/VH MM klub 
Deskovky 

 II. skupina JS JS JS  

 III. skupina JS LK LK  

Středa I. skupina IT IT ML KLi Čtenářský 
klub 

 II. skupina IT ML ZE  

 III. skupina IT KLi KLi  

Čtvrtek I. skupina IT MM MM + IT ZE ŠD, JS 
Čtenářský klub 

4. roč. 

 II. skupina IT JSt JS  

 III. skupina IT IT VH VH + IT- úřad 

Pátek I. skupina KLi MM MM ZE klub Batadel 

 II. skupina KLi KLi VH  

 III. skupina KLi IT LK  


