
ORGANIZACE A BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY PRO  NÁVRAT DĚTÍ DO ŠKOLY OD 25.5. 2020 

Cesta do školy a ze školy  
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:  
Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).  
Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).  
 
Příchod ke škole a pohyb před školou 
Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné 
domácnosti). 
Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. 
Žáky na předem určených stanovištích  vyzvedává pověřený pedagogický pracovník..  
 
Při podezření na možné příznaky COVID-19  

 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 žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s 
ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné 
místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka. Doporučuje se, 
aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.  

 Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a 
požadovaného odstupu. Žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není 
znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.  

 
Odpovědnost rodičů: 
Žádáme rodiče, aby  zodpovědně s ohledem na všechny účastníky vzdělávacího procesu ve škole každý den před odchodem dítěte do školy vyhodnotili 
jeho zdravotní stav. Dítě nesmí jevit jakékoli příznaky onemocnění. Je nepřípustné, aby dítě nachlazené, s respiračními obtížemi a zvýšenou teplotou bylo 
zařazeno do skupiny žáků, kteří vstupují do budovy školy. Takové dítě si rodič neprodleně vyzvedává a odvádí domů.  Rodič uvede na sebe spolehlivé 
kontaktní spojení s vědomím, že škola na základě zjištění zvýšené teploty i v průběhu dne  bude vyžadovat urychlené osobní převzetí dcery/syna.  
Doprovázející rodič případně žák (u dětí 4. – 5. tříd) předá vyučujícímu v den nástupu do školy 25.5. 2020 vyplněný a podepsaný formulář – Prohlášení o 
bezinfekčnosti. Bez tohoto dokladu opět nemůže škola dítě přijmout a zařadit do výuky. Nelze formulář posílat předem. Prohlášení musí být aktuální ke 
dni nástupu do školy.  
Každý den bude před vstupem do školy provedena kontrola teploty dítěte. Již zmíněná zvýšená teplota neumožňuje vstup dítěte do školy. Rodič bude 
vyzván k převzetí dítěte.  
Apelujeme proto na rodiče, aby nepodcenili zdravotní stav dítěte, který by mohl ohrozit celý kolektiv a následně i chod školy. Děkujeme za pochopení a 
ohleduplnost.  
Každé dítě bude denně vybaveno  rouškami (2ks sterilních , čistých roušek+ igelitový sáček pro jejich úschovu  v době určené pro práci bez roušky – výuka).  
 



 
Vstup do budovy školy nebo školského zařízení 
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.  
Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.  
Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.  
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.  
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem 
k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.  
Žáci nebudou využívat vzhledem k dodržení stanovených krizových opatřeních šatny, aby nedocházelo ke kontaktu skupin a blízkému kontaktu žáků jedné 
skupiny mezi sebou.  
 
V budově školy 
Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor bude organizována tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, 
tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.  
Toalety budou vybaveny  mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.  

Úklid a dezinfekce toalet  bude probíhat opakovaně v průběhu dne.  
Podmínky ve třídách budou zajištěny  

Každá třída bude vybavena zásobníky mýdel, desinfekce a papírovými ručníky, velkou pozornost budeme věnovat hygieně, větrání, pobytu venku 

Častým větráním (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).  
Dezinfekcí povrchů, předmětů - kliky dveří, spínače světla, povrchy lavic, místa k sezení ve společných prostorách budou ošetřena opakovaně v průběhu dne.   
Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 
sekund vodou a tekutým mýdlem).  

Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků. Počítejte, prosím, že může dojít a 
určitě se tak i stane, že děti nebudou mít svoji paní učitelku. Abychom zajistili provoz za daných podmínek, bude nutné zapojení asistentů pedagoga, 
vychovatelů, pedagogů 2. stupně. Třídy na prvním stupni jsou početné, a proto je nutné počítat s tím, že se třída rozdělí na dvě skupiny, případně se budou 
skupiny ročníků spojovat, tak abychom dodržely počet 15 dětí ve skupině.  

Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15. 
Zásada jeden žák v lavici ve třídě. Třídy budou upraveny tak, aby děti měly od sebe při práci v lavicích odstup. Aktivity na koberci, ranní kruhy, skupinové 
práce v centrech aktivit budeme maximálně omezovat.  
Nošení roušek  
Při výuce nebudou muset mít děti roušky, pokud to tak rozhodne jejich vyučující (jedná se o doporučení vedení školy), roušky budou děti vždy užívat při 
pohybu ve společných prostorách (chodby, toalety, exteriéry) 
 
 



Provoz školy : 
 
PŘÍCHOD DO ŠKOLY - STANOVIŠTĚ  A ČASY SRAZU 
 

TŘÍDA ČAS 
SRAZU 

MÍSTO SRAZU VYUČUJÍCÍ DO ŠKOLY VSTUPUJÍ – RESPEKTOVÁNÍ 
ODSTUPŮ SKUPIN, VSTUP POSTUPNĚ DLE 
BLÍZKOSTI  

1.A 7:40 ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ – PINPONG. STOLY JANA HÁJKOVÁ HLAVNÍ VCHOD  

1.B 7:40 U PYRAMIDY – ŠKOLNÍ ZAHRADA LENKA ROZSÍVALOVÁ HLAVNÍ VHOD 

1.C 7:40 PŘED DRUŽINOU – VSTUP DO 
JÍDELNY 

PETRA ŠUBRTOVÁ HLAVNÍ VCHOD – SPOJOVACÍM KRČKEM 

1.B,C 7:40 PŘED ŠKOLOU U SOCHY KAROLÍNA HOUDKOVÁ HLAVNÍ VCHOD 

2.A 7:50 VÝUKOVÉ STOLY – ŠKOLNÍ ZAHRADA DAGMAR HRDINOVÁ ZADNÍ VCHOD 

2.B 7:50 U BYLINKOVÉHO ZÁHONU- ŠKOL. 
ZAHRADA 

ZUZANA HORÁKOVÁ ZADNÍ VCHOD 

2.C 7:50 ZADNÍ VCHOD DO ŠKOLY POD 
SCHODY – ŠKOLNÍ DVŮR 

MARKÉTA KLEMPÍŘOVÁ ZADNÍ VCHOD 

3.A 7:50 U PYRAMIDY – ŠKOLNÍ ZAHRADA ALENA HANČOVÁ HLAVNÍ VCHOD 

3.B 8:10 VÝUKOVÉ STOLY – ŠKOLNÍ ZAHRADA MARTINA MACKŮ ZADNÍ VCHOD DÍLNOU 

3.C 8:10 PŘED ŠKOLOU U SOCHY JANA PIHEROVÁ HLAVNÍ VCHOD  

4.A 8:30 PŘED DRUŽINOU – VSTUP DO 
JÍDELNY 

LUCIE NOVOTNÁ HLAVNÍ VCHOD  

4.B,C 8:10 U PYRAMIDY – ŠKOLNÍ ZAHRADA ANDREA ZAJÍČKOVÁ ZADNÍ VCHOD 

5.A 8:30 ZADNÍ VCHOD DO ŠKOLY POD 
SCHODY – ŠKOLNÍ DVŮR 

KRISTÝNA KUBELKOVÁ ZADNÍ VCHOD 

5.B 8:30 U BYLINKOVÉHO ZÁHONU- ŠKOL. 
ZAHRADA 

LENKA SZTURCOVÁ ZADNÍ VCHOD 

5.C  8:30 U PYRAMIDY – ŠKOLNÍ ZAHRADA BLANKA HONEGROVÁ HLAVNÍ VCHOD  

5.C 8:30 PŘED ŠKOLOU U SOCHY DANIELA DÜROVÁ HLAVNÍ VCHOD  

 
NUTNÁ DOCHVILNOST A UPOZORNĚNÍ DĚTÍ A DOPROVODU NA RESPEKROVÁNÍ ODSTUPŮ 

 vyučující překontroluje dle seznamu žáků příchod  

 vyučující změří teplotu bezdotykovým teploměrem (teploměr si vyzvedne na vrátnici a opět jej tam při přesunu do školy odevzdá k dezinfekci a 
dalšímu užití – nutná návaznost!!!) 

 vyučující odvádí děti do třídy, kde se děti přezují a ihned ošetří ruce dezinfekcí 
 
Skupiny budou po celý den neměnné.  



 
ČASOVÝ HARMONOGRAM 

1. třídy 2. třídy + 3.A 3. třída B,C + 4. B 

Sraz 7:40   / zahájení 8:00 Sraz 7:50    / zahájení 8:10 Sraz 8:10    / zahájení  8:30 

1.h           8:00 – 8:30 1.h           8:10 – 8:45 1.h           8:30 – 9:15 

Př.            8:30 – 8:45 Př.            8:45 – 9:00 Př.            9:15 – 9:30 

2.h           8:45 – 9:30 2.h           9:00 -  9:45 2.h           9:30 - 10:15 

Př.            9:30 – 9:45 Př.            9:45 – 10:00 Př.          10:15 – 10:30 

3.h           9:45 – 10:30 3.h         10:00 – 10:45 3.h         10:30 – 11:15 

Př.          10:30 – 10:40 Př.          10:45 – 11:00 Př.          11:15 – 11:30 

4.h         10:40 – 11:20 4.h         11:00 – 11:45 4.h         11:30 – 12:15 

OBĚD     11:30 – 11:50 OBĚD     12:00 – 12:20 OBĚD     12:30 – 12: 50 

 

4.A + 5. třídy V době přestávek vyučující zajistí větrání místnosti.  Žáci opouští třídu pouze v rouškách.  
Na chodbách se chovají tiše, ohleduplně k výuce ostatních skupin. Vyučující dohlíží na své 
žáky a usměrňuje jejich chování.   V době přestávek vyučující ošetří  pravidelně dezinfekcí 
rizikové povrchy – lavice, kliky, zárubně.  
Vyučující v době výuky může vyžívat školní zahradu, školní hřiště, okolí školy – výuka 
v přírodě s dodržením všech bezpečnostních pravidel, která budou aktuálně stanovena pro 
veřejnost ( obora Hvězda, Libocký rybník a jeho okolí, Šárecké údolí, …)  Je zakázáno využívat 
pro přesun žáků hromadné dopravní prostředky a pohybovat se na místech s větší 
koncentrací lidí.  Vždy je nutná informovanost vedení školy pro záměr výuky mimo areál školy 
( před akcí). Společné akce pro rodiče a děti jsou za nynějších bezpečnostních podmínek 
nepřípustné.  
Učitelé předají  dětem a vedení školy rozvrh hodin. Pro výuku dopolední výuku jsou stěžejní 
hlavní předměty. Čas bude věnován procvičování, upevňování učiva, které probíhalo 
distančně a navazovat bude případné doplnění učiva podle výukových plánů –  respektování 
hlavních výstupů ŠVP.   

Sraz  8:30   / zahájení 8:45 

1.h       8:45  – 9:30 

Př.        9:30  – 9:45  

2.h       9:45  – 10:30 

Př.      10:30 – 10:45 

3.h     10:45 – 11:30 

Př.      11:30 – 11:45 

4.h     11:45 – 12:30 

Př.      12:30 – 12:40 

5.h     12:40 – 13:15 

OBĚD 13:20 – 13:40   
 
 
 
 
 



ZAHRADA A ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ: 
Zájemci (vyučující) o výuku v přírodě si čas výuky zajistí předem ve společné tabulce na googlu 
 
STANOVIŠTĚ  ZAHRADA 

 pracovní výukové stoly 

 prostranství před domečkem s lavicemi a stoly 

 relaxační pyramida se zázemím dalších herních prvků v bezprostřední blízkosti 

 zadní část zahrady – stůl pro keramiku, broukovitě, hmyzí hotel  

 relaxační část zahrady – MEDITÁRNA, SKLUZAVKA, VLNA 
 
ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ – pozor hřiště není určeno pro výuku TV, ta je z rozvrhu vyjmuta 

 velké fotbalové  hřiště  

 asfaltová hřiště  
 
STRAVOVÁNÍ:  
Pro děti připravujeme možnost stravování ve školní jídelně. Nabídka bude omezena na  1 teplé jídlo. 
Provoz jídelny se bude řídit opět organizačně omezením počtu strávníků v jednom čase. 
Děti budou chodit na oběd ve skupinách s doprovodem podle předem určeného časového harmonogramu.  
25.5. 2020 vyučující do 9:00 hodin odevzdají pí. zástupkyni (osobně si ve třídách vyzvedne) jmenný seznam strávníků a to včetně sebe, pokud budete mít 
zájem o oběd ve školní jídelně.  
Před vstupem do jídelny použijí všichni strávníci dezinfekci na ruce.  
V jídelně bude nutné zajistit bezpečný odstup stravovaných osob. U čtyřčlenného setu se budou stravovat pouze dva žáci usazeni diagonálně.   
 
                                          Učitelské sety  budou vyhrazeny pouze dospělým osobám. 
                                          Vyučující přivádí svoji skupinu v určeném čase do jídelny. Nutné dodržení časů příchodu i odchodu. Nutná časová návaznost!!!! 
                                          Každé dítě dostane od vyučujícího (vyučující použije v jídelně připravené jednorázové rukavice) na tác příbor a převezme si od paní  
                                          kuchařky jídlo. Nápoj opět obdrží děti od své doprovázející paní učitelky. Je nutné maximálně  zamezit dotyku společně užívaných  
                                          nádob na nápoje.  Po obědě opět skupinu, která čeká stále u obsazených stolů, nikde se neshromažďuje (jak jsou děti zvyklé),  
                                          vyučující odvede zpět (operativní využití venkovní cesty, krčku aby se skupiny co nejméně potkávaly)  do místnosti dopolední výuky,   
                                          kde si děti převezme vychovatel/ka na odpolední činnosti. Děti, které se  nebudou odpoledne účastnit organizovaných  
                                          činností, odchází na pokyn učitele domů.  
                                           
 
 
 
 
 
 



ŠKOLNÍ DRUŽINA pokyny samostatně.  
Odpolední zajištění: 
Odpolední možnost pobytu ve škole bude do 16:00 hodin s možností vyzvednutí dítěte v dřívějším čase.  Pobyt dětí v odpoledním čase budeme opět směřovat 
na zahradu i školní hřiště. Ve třídách bychom chtěli pobývat minimálně. Zázemí budou mít děti stále stejné, jako v dopoledním provozu. Vzhledem 
ke každodenní dezinfekci povrchů používaných předmětů nebudou v provozu místnosti školních družin nad jídelnou. Děti budou ve třídách, kde se dopoledne 
učily.  Kroužky ani pronájmy v budově školy nebudou již v tomto školním roce otevřeny.  
 
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ 

 Osoby s rizikovými faktory  
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:  
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.  

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.  

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.  

4. Porucha imunitního systému, např. 

 a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),  

b) při protinádorové léčbě,  

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,  
 
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).  
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.  
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).  
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).  
 
Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny  
Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním 
žije ve společné domácnosti.  
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto 
vědomím.  
Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce  tato prohlášení (příloha zprávy) 

 písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem  zdravotnictví, 

 písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění   ( např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).  

 
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. 
 
Prohlášení je přílohou zprávy 

 



Přikládám znění pokynů MŠMT pro  návrat žáků do školy od  25. 5. 2020, podle kterých škola přistupuje k organizaci provizorního chodu školy.  

 

Skupiny žáků 1. stupně  

 Základní školy zajišťují vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro žáky 1. až 5. ročníku základní školy, resp. pro žáky 

1. až 6. ročníku pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona, kteří se vzdělávají ve třídách nebo školách s upraveným vzdělávacím programem, a 

kde základní vzdělávání trvá 10 ročníků.  

 Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Pokud je to možné, je vhodné vytvořit skupiny 

ze žáků jedné třídy nebo jednoho ročníku.  

 Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi viz část Ve třídě.  

 Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje 

ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.  

 Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině by se neměli měnit.  

 Pokud je to možné, doporučuje se, aby byly třídní skupiny umístěny do tříd s vybavením odpovídajícímu věku žáků (zejména velikost školních lavic).  

Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně  

 Základní školy zajišťují vzdělávací aktivity pro kmenové žáky své školy, kteří plní povinnou školní docházku.  

 Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.  

 Je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány. Vzdělávací aktivity 

jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na 

dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům 

zadáván i formou vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází 

ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.  

 Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci. V dopolední části mohou vzdělávací a výchovnou činnost ve skupině zajistit i vychovatelé nebo 

asistenti pedagoga. Odpolední výchovnou a vzdělávací činnost zajišťují přednostně vychovatelé nebo pedagogové volného času. Asistent pedagoga 

vedle činností uvedených v § 5 vyhlášky o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných, 

provádí vzdělávací a výchovnou činnost směřující k získávání a upevňování vědomostí, dovedností a návyků žáků 1. stupně základní školy nebo 1. 

stupně základní školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, a to na základě rámcových pokynů učitele vydaných v rámci výuky na dálku (toto 

ošetřuje ad hoc vyhláška MŠMT).  

 Ranní družina není poskytována.  

 Vždy je nezbytné přizpůsobit metody a obsah vzdělávacích a zájmových aktivit složení konkrétní školní skupiny, jak vzhledem k věku žáků, tak úrovni 

jejich vědomostí, znalostí a dovedností.  

 Obsah a formu všech vzdělávacích a zájmových aktivit je nutno volit tak, aby byla zajištěna hygienická a epidemiologická opatření.  



 Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o 

důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.  

 Hodnocení je nedílnou součástí procesu vzdělávání a zejména formativní hodnocení významným způsobem ovlivňuje jeho kvalitu a dosažené 

výsledky. Žákům je třeba poskytovat srozumitelnou a účinnou zpětnou vazbu k dosahování pokroku. Pro hodnocení práce žáků doporučujeme 

upřednostnit hodnocení formativní před sumativním. Smyslem vzdělávacích aktivit v této době není primárně sběr podkladů pro hodnocení na 

vysvědčení.  

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

 Zařazení pohybových chvilek na protažení a relaxaci je doporučené, stejně jako pobyt ve venkovním prostředí na pozemku školy. Aktivity mimo areál 

školy nejsou možné, stejně jako školy v přírodě či jiné obdobné aktivity.  

 Začátek a konec vzdělávacích aktivit během dne stanoví ředitel školy. Začátek se stanoví obvykle na dobu, kdy za běžných podmínek začíná dopolední 

vyučování. Konec aktivit stanoví ředitel školy s přihlédnutím k personálním možnostem, pokud je to možné minimálně do 16 hodin (to nevylučuje 

vyzvednutí dítěte v dřívějších odpoledních hodinách).  

 

  

 


