
Základní škola Pelhřimov, Krásovy domky 989, příspěvková organizace 

Podmínky omezeného režimu vzdělávání 
 
 

Vážení rodiče, 

od pondělí 25. 5. 2020 umožňujeme v omezeném režimu přítomnost žáků 1. – 5. ročníku ve škole.  

Na výběr máte 2 možnosti: 

1. pokračování domácího vzdělávání od uvedeného data až do konce školního roku  
bez přítomnosti žáka ve škole, 

2. vzdělávání dětí ve škole od uvedeného data do konce školního roku formou osobní přítomnosti žáka ve 
školní skupině. 

Podmínky vzdělávání ve škole: 

Povinné dokumenty – termín předložení do 18. 5. 2020 

 vyplnit, podepsat a odevzdat žádost o zařazení do školní skupiny 

 vyplnit, podepsat a odevzdat čestné prohlášení 

Příchod a odchod žáků 

 ranní družina nebude poskytována 

 příchod do školy 7:30 – 8:00; přesný rozpis příchodu pro skupiny bude až po jejich ustavení 

 individuální odchod ze školy nejdříve ve 12:00, nejpozději v 15:30; požadovaný čas odchodu je 
součástí žádosti 

V budově školy 

 vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám 

 všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky 

 každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky 

 na toaletách a v učebnách k dispozici dávkovač mýdla a dávkovač gelové dezinfekce 

 žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, s nimiž bude seznámen 

 prostory školy budou pravidelně denně dezinfikovány 

V učebně 

 neprodleně po přezutí a příchodu do učebny musí každý použít dezinfekci na ruce 

 maximální počet žáků ve skupině (v jedné učebně) je 15  

 v každé lavici sedí pouze jeden žák 

 složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné 

Výuka 

 dopoledne vzdělávací blok – výuka hlavních předmětů ve skupinách pro žáky 1. – 5. ročníku 

 odpoledne zájmové činnosti a aktivity – pouze pro žáky 1. – 3. ročníku 

Školní stravování 

 pro žáky 1. a 2. ročníku zajištěn výdej obědů ve školní jídelně 

 žáci 3. – 5. ročníku: oběd ve školní jídelně (pouze od 25. 5. do 12. 6.) nebo vlastní obědový balíček 

Další informace 

 na internetových stránkách školy www.krasovy-domky.cz  
 

Mgr. Pavel Rafaj, ředitel školy 

http://www.krasovy-domky.cz/

