
Otevření ZŠ (25. května 2020) – shrnutí základních informací  

Vážení rodiče, 

v pondělí 25. května 2020 bude otevřena ZŠ Telnice. Naším cílem bylo zajistit co nejkvalitnější pokračování výuky 

v současných podmínkách. Děkujeme vám za spolupráci při jejím znovuobnovení. Třídní učitelky vás informovaly  

o průběhu výuky a o zařazení vašich dětí do jedné z šesti vyučovacích skupin. Na základě opakujících se dotazů 

týkajících se stravování, zajištění provozu na přechodu pro chodce před školou, zájmových kroužků a drobných 

změn vyvolaných počtem přihlášených žáků uvádím níže shrnutí základních informací. 

Výuka 

 V pondělí 25. května přicházejí žáci do budovy ZŠ Telnice podle provozní doby skupiny, do které jsou 

nahlášeni. Do budovy ZŠ vstupují pouze přes školní dvůr. Zákonní zástupci ani jiné doprovodné osoby na 

školní dvůr (do areálu ZŠ) nevstupují. Na přechodu pro chodce bude od 7.10 do 8.20 hodin služba, která 

pomůže žákům s přecházením (zajišťuje Obec Telnice). 

 

 Na školním dvoře odevzdají paní učitelce (vychovatelce) formuláře: čestné prohlášení a informace o odchodu 

žáka ze školy. Celá skupina poté odchází pod vedením učitelky (vychovatelky) do budovy školy. Všichni žáci  

i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Při samostatné práci ve třídě rozhodne učitel  

o používání roušky. 

 

 Během dopoledne probíhá ve všech šesti skupinách výuka. Přestávky jsou nastaveny tak, aby nedocházelo 

k setkávání jednotlivých skupin. 

 

 Po skončení vyučování (každá skupina končí v jiný čas) odcházejí žáci domů nebo jsou vyzvednuti jejich 

zákonnými zástupci, případně pověřenou osobou. Přes přechod pro chodce před školou převedou žáky, kteří 

to potřebují, jejich třídní učitelé. 

 

 Vzhledem ke skutečnosti, že se do šesté skupiny přihlásilo 7 žáků, bude její dopolední provoz probíhat 

v budově ZŠ v počítačové učebně, odpolední provoz v současné třídě prvňáčků, kam se šestá skupina přesune 

po obědě. Lavice budou před příchodem žáků šesté skupiny znovu vydesinfikovány.  

 

 Pro žáky, kteří nenastoupí 25. 5. 2020 k pravidelné školní docházce, probíhá i nadále distanční výuka – třídní 

učitelé (dále jen TU) zadávají práci stejným způsobem, jako tomu bylo od 11. 3. 2020, nadále probíhá dle 

možností TU online výuka 1., 2., 3. a 5. ročníku – okolo ½ hodiny denně. Podrobné informace poskytli žákům  

a jejich zákonným zástupcům jejich TU.  

 

  Dotazy týkající se provozu jednotlivých skupin a výuky v nich směřujte na pedagogické pracovníky: 

1. skupina: Mgr. Leona Bímová – leona.bimova@zstelnice.cz 

2. skupina: Mgr. Marta Zmrzlá – marta.zmrzla@zstelnice.cz 

3. skupina: Mgr. Martina Zapomělová – martina.zapomělová@zstelnice.cz  

4. skupina: Mgr. Hana Umlášková – hana.umlaskova@zstelnice.cz  

5. skupina: Mgr. Yvona Slabá – yvona.slaba@zstelnice.cz  

6. skupina – dopolední vzdělávací aktivity: Johana Rožnovská – johana.roznovska@zstelnice.cz  

                                 – odpolední aktivity: Šárka Bursáková sarka.bursakova@zstelnice.cz 

                                 – telefon: 515 534 951 (pouze pro šestou skupinu) 
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Stravování 

Vzhledem k pokynům MŠMT týkajících se otevření základních škol (zvláště pravidel pro stravování), doporučení 

KHS Jihomoravského kraje k výdeji stravy ve školních jídelnách a místním provozním podmínkám jsme v současné 

situaci schopni zajistit stravování pouze pro žáky s celodenní docházkou (šestá skupina). Zvláště podmínka 

maximálního počtu 15 žáků ve skupině, nemožnost potkávání se skupin v jídelně a velikost naší jídelny jsou pro 

nás velice limitujícími faktory. Při dodržení všech současných nařízení a doporučení hygieniků nejsme schopni ani 

zajistit vydávání do vlastních jídlonosičů. Pokud by došlo ke změně podmínek vydaných MŠMT, budeme na 

takovou situaci adekvátně reagovat 

Kroužky 

 Kroužek keramika – zákonní zástupci kontaktují vedoucí kroužku paní Zaoralovou. Kroužek nepořádá ZŠ a MŠ 

Telnice a neprobíhá ani v prostorách školy. 

 Kroužek AJ pro 1. a 2. třídu a kroužek doučování – nebude od 25. 5. v provozu – o případných změnách vás 

budeme informovat. 

 Hudební škola Radka Meluzína – žáci vstupují do budovy školy pouze od hlavní silnice. Vchod jim otevírá 

lektorka hudební školy. Ve společných prostorách školy používají roušky, během výuky se řídí pravidly 

Hudební školy Radka Meluzína. Za výuku jsou odpovědné lektorky. 

o výuka v pondělí v učebně č. 3, lektorka Anita Mrázková 

o výuka v pátek v učebně č. 3, lektorka Veronika Coufalová 

 

Úklid 

Ve škole bude probíhat pravidelný úklid 2x denně. Po příchodu žáků k dopoledním vzdělávacím aktivitám dojde 

k úklidu chodeb, schodiště, WC a vydesinfikování klik dveří, zábradlí a míst, která by mohla být případným 

zdrojem nákazy. Po skončení vyučování proběhne standartní úklid všech prostor ZŠ – opět s věnováním zvýšené 

pozornosti výše zmiňovaným místům.  

 

Podrobná pravidla provozu ZŠ Telnice najdete v Mimořádných provozních podmínkách ZŠ Telnice. V případě 

dalších dotazů volejte na tel.: 602 500 749 nebo pište na: skola@zstelnice.cz  

 

Mgr. Petr Gabrhel – ředitel školy 
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