
 

Základní škola, Praha 4, Bítovská 1 
 

 

+420 261 261 887 skola@zsbitovska.cz IČ  45242810 IZO  045242810                       

+420 261 262 215 www.zsbitovska.cz DIČ CZ45242810 RIPO 600037053 

Výuka pro 1. stupeň 
 
Prosíme o důkladné přečtení všech informací. Závisí na tom hladký průběh výuky. Děkujeme. 
 
 Osobní účast ve škole bude umožněna pouze žákům, kteří při prvním vstupu do školy předloží čestné 
prohlášení na předepsaném formuláři s podpisem zákonného zástupce. Žáci přinesou podepsaný 
originál čestného prohlášení s datem 25. 5. 2020. Bez tohoto dokumentu nemohou žáci zahájit výuku. 
V případě, že jdou žáci sami do školy a prohlášení mít nebudou, budou umístěni do pavilonu A - 
sborovna, kde si je rodiče vyzvednou. V případě, že rodič doloží prohlášení, budou umístěni do svojí 
školní skupiny. 
 

Studijní skupiny 

 Na začátku dopoledního bloku si pedagogický pracovník vyzvedne skupinu před školou a odvede 
ji do vyhrazené učebny. 

 Skupiny nebudou ve škole ve vzájemném kontaktu a časy jejich příchodu do školy, odchodu ze 
školy a přestávek se budou lišit. Zajistíme žákům pobyt venku na školním hřišti. 

 Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná.  

 Žáci, kteří se neúčastní odpoledního programu, odcházejí ze školy do 12 hodin. Ostatní žáci 
pokračují v odpoledním programu. 

 Dopolední vzdělávací aktivity budou zajišťovat třídní učitelé, kteří však musí zároveň zajistit také 
distanční vzdělávání, částečně vychovatelky školní družiny, či jiní pedagogové. 

 Pedagogové ve skupině seznámí žáky prokazatelným způsobem s pravidly nošení roušek na cestě 
do a ze školy, ve společných prostorách školy, v učebně; s nutnými vzájemnými odstupy na cestě 
do a ze školy, ve společných prostorách školy, ve třídě; s mytím a dezinfekci rukou po příchodu do 
učebny po přezutí, po použití WC, před svačinou, po vzdělávacím bloku. Pedagogové dohlížejí na 
dodržování těchto pravidel ve škole. Stejné poučení provádějí i rodiče žáků. 

 Dopolední on line výuka se na 1. stupni ruší, odpolední dle individuální domluvy s vyučujícími. 
 

Příchod do školy 

 Žáci se neshromažďují před školou, do školy vstupují plynule označeným vstupem, při cestě do 
určené třídy se řídí pokyny pracovníků školy. 

 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 
 
Příchod do školy. 
1. A  7, 50 hod. vchod branka  
1. B  8, 00 hod. vchod branka   
2. A  8, 10 hod. vchod branka  
2. B  7,40  hod. vchod branka 
  
2. C  8, 10 hod. hlavní vchod 
3. AB KDL 7, 50 hod. hlavní vchod  
3. BA KUB 8, 00 hod. hlavní vchod 
4. A  7, 40 hod. hlavní vchod 
  
4. B  8, 00 hod. vchod parkoviště 
4. AB+  8, 20 hod. vchod parkoviště 
5. A  7, 50 hod. vchod parkoviště 1. skupina 
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5. A  11, 50 hod. vchod parkoviště 2. skupina 
5. B  7, 40 hod. vchod parkoviště 1. skupina 
5. B  11, 55 hod. vchod parkoviště 2. skupina 
5. C  8, 10 hod. vchod parkoviště 
 
Prosíme o dodržování časů a rozestupů, každý u své studijní skupiny. PROSÍM PŘIPRAVTE SI ČESTNÁ 
PROHLÁŠENÍ, KVŮLI HLADKÉMU PRŮBĚHU. DĚKUJEME. 
 

Odchod  ze školy 

 Žáci, kteří nejdou na odpolední program, si rodiče vyzvedávají před školou nebo odcházejí 
samostatně na základě uvolněnky. 

 
1. A  11, 50 hod. vchod branka  
1. B  12, 00 hod. vchod branka  
2. A  12, 10 hod. vchod branka 
 
5. A  11, 50 hod. hlavní vchod 1. skupina 
5. B  11, 55 hod. hlavní vchod 1. skupina 
2. B  12, 00 hod. hlavní vchod 
2. C  12, 10 hod. hlavní vchod 
5. C  12, 40 hod. hlavní vchod 
5. A  14, 30 hod. hlavní vchod 2. skupina 
 
3. BA KUB 11, 50  hod. vchod parkoviště 
4. A  12, 10 hod. vchod parkoviště 
4. B  12, 20 hod. vchod parkoviště 
5. B  14, 30  hod. vchod parkoviště 2. skupina 
 

Rozmístění tříd 

 Všechny třídy mají výuku i ŠD ve svých kmenových třídách. 

 Výuka 4. AB jsou celý den ve školní družině C4, přízemí první třída. 
 

Režim dne 

 Ranní ani koncová družina není. 

 8, 00 - 12, 00 hodin, 12, 00 – 16, 00 hodin. 

 Žáci i rodiče v areálu školy zůstávají jen po nezbytně dlouhou dobu. 

 Každodenně má každá třída dle rozpisu hodinu vyhrazenou na školním hřišti. 
 

Školní stravování 

 Stravování bude probíhat ve školní jídelně v čase od 10, 30 – 12, 40, dle rozpisu. 

 Vaříme pouze jedno jídlo. 

 Žáci budou mít vše připravené na tácu /pití, polévku, hlavní jídlo/. 
o 10, 30  hod. 1. A 
o 10, 40  hod. 1. B 
o 10, 50  hod. 2. A 
 
o 11, 00  hod. 2. B 
o 11, 10  hod. 2. C 
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o 11, 20  hod. 3. BA KUB 
o 11, 30  hod. 5. A 
o 11, 40  hod. 5. B 
o 11, 50  hod. 5. AB 
 
o 12, 00  hod. 4. A 
o 12, 10  hod. 4. B 
o 12, 20  hod. 5. C 
o 12, 30  hod. 3. AB KDL 
o 12, 40  hod.   4. AB 
 

Nepřítomnost žáků ve skupině 

 Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá 
škola od zákonného zástupce informaci o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále 
do skupiny docházet. Zákonný zástupce tuto informaci sdělí třídnímu učiteli. Absence se 
nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.  

 Pokud žáky trpí akutní alergií, je třeba doklad od alergologa. 
 

Chování žáků ve skupině 

 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování, po 
prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k vyřazení žáka ze školní 
skupiny.  

 

Odpolední program - ŠD 

 Odpolední program je bezplatný (školné za družinu se neplatí). Družina je od 12 - 16 hod. 

 Ve škole si všichni zdržují jen po nezbytně dlouhou dobu, odpolední hraní na hřištích školy je 
zakázáno. 

 Pro vyzvedávající - v areálu školy je nutné dodržovat 2m odstupy a mít přikrytá ústa a nos. 

 Žáci mohou odcházet samostatně na základně uvolněnky. 
 

Rozvrh skupin - vyučovací bloky 

 Žáci ve škole budou vypracovávat tytéž úkoly, které jsou zadány distančně. 

 Přestávky budou organizovány tak, aby každá skupina žáků měla přestávku v jiný čas. Ve škole 
nezvoní. 

 Dohled nad žáky budou vykonávat pedagogičtí pracovníci (učitelé, vychovatelé). 
 

Cesta do školy a ze školy  

 Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými 
opatřeními:  

o zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky  
o dodržení odstupu 2 m souladu s vydanými opatřeními.  
 

Příchod ke škole a pohyb před školou  

 minimalizovat velké shromáždění žáků před školou  

 dodržovat odstupy 2 m  

 povinnost zakrytí úst a nosu  
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 povinnost organizovat se ve skupinách, ve kterých budou žáci následně společně ve třídě  

 u vstupu do areálu školy žáky vyzvedne pověřený pracovník  
 

Vstup do budovy školy  

 je umožněn pouze žákům školy 

 pedagogové odvedou žáky po skupinách do uvedených tříd 

 všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky i během výuky 

 každý žák musí mít sebou minimálně dvě roušky a sáček na uložení roušky 

 žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla  
o při opakovaném nedodržování pravidel škola upozorní zákonného zástupce 
o žák může být vyřazen z pracovní skupiny 

 Nikdo 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), nesmí do školy vstoupit. Pokud by žák vykazoval některý z možných příznaků COVID-19, 
bude umístěn do samostatné místnosti a vedení školy bude kontaktovat zákonné zástupce žáka s 
požadavkem okamžitého vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou 
stanici. Zákonný zástupce informuje bez zbytečného odkladu vedení školy o zdravotním stavu 
žáka.  

 Boty se ukládají do botníku, veškeré oblečení si žáci berou do tříd, nevyužívají věšáky před 
třídami. 

 

Hygiena  

 
TŘÍDY  

 na umyvadle tekuté mýdlo  

 na umyvadle desinfekce 

 jednorázové papírové ručníky  

 pravidelné větrání (minimálně 5 min. každou hodinu)  

 denní dezinfikování povrchu a předmětu ve škole (kliky, vypínače, školní lavice, židle)  
 
TOALETY 

 úklid a dezinfekce prostor dvakrát denně 

 mýdlo na umyvadle 

 desinfekce na umyvadle 

 jednorázové papírové ručníky  
 
VSTUP DO PAVILONU 

 desinfekce na ruce  
 
Ve škole budou striktně dodržována všechna hygienická opatření, vyplývající z vyhlášek MZ a 
Metodického pokynu MŠMT. 
 

Vedení školy 


