
Základní škola a Mateřská škola Bílý Újezd, Bílý Újezd 47, okres Rychnov nad Kněžnou 
 
 

Pokyny pro organizaci pobytu ve škole od 25. 5. 2020 

- Žáci budou v neměnných skupinách a nelze žáka přiřadit nebo přesunout do jiné 
skupiny po 25. 5. 2020 

- Bez podepsaného čestného prohlášení, který je ke stažení na stránkách školy, nebude 
žák vpuštěn do budovy školy. Každý týden (pondělí) budeme vyžadovat aktualizovaný 
podpis do přiloženého formuláře. 

- Příchod do školy nejpozději 10 minut před začátkem výuky ve své skupině, ranní 
družina není poskytována, v nezbytných případech zajistíme dohled od 7 hodin. 
Příchod do školy bude řídit pracovnice školy, bude měřit teplotu a dohlédne na 
desinfekci rukou. Vstup rodičů do školy není povolen. 

- Každý žák bude mít 2 vlastní roušky a sáček na jejich uložení. 
- Výuka se bude řídit dle časového harmonogramu, I. skupina (3+4+5, J. Křepelová),  

II. Skupina (1+2, M. Švorcová, A. Kulichová): 
 
Časový harmonogram 

 I. skupina II. skupina 
1. hodina     8. 05 -  8. 50     7. 50 – 8. 35           ČJ 
Přestávka     8. 50 – 9. 05     8. 35 – 8. 50 
2. hodina     9. 05 – 9. 50     8. 50 – 9. 35           M 
Přestávka (svačina)   9. 50 – 10. 05     9. 35 – 9. 50 
3. hodina 10. 05 – 10. 50     9. 50 – 10. 35         Čt/psaní 
Přestávka 10. 50 – 11. 05 10. 35 – 10. 45 
4. hodina 11. 05 – 11. 50 10. 45 – 11. 30            

PRV út - čt/AJ po – st – pá 
Oběd 11. 50 – 12. 10 11. 30 – 11. 50 
Odpolední blok Odchod domů 11. 50 – 15. 00  (zájmová, 

sportovní a relaxační 
činnost) 

 
- Online hodina pro žáky, kteří pokračují v distanční výuce, bude probíhat v pondělí, 

úterý a ve středu vždy od 10:00 do 10:30. 
- Odpolední zájmová činnost bude organizována venku nebo v tělocvičně, prosíme o 

vhodné oblečení (náhradní oblečení mít v šatně v pytlíku). 
- Školní rok bude ukončen v úterý 30. 6., podrobnosti sdělíme později podle vývoje 

epidemiologické situace. 
 

 

 


