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Na základě  vyhlášky MŠMT o OCHRANĚ ZDRAVÍ A PROVOZU ZÁKLADNÍCH ŠKOL 
V OBDOBÍ  DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 informuji rodiče následovně: 

Žákům 1. stupně od 25. 5. 2020 zajišťuje škola vzdělávací aktivity za těchto podmínek: 

 Víme, že děti potřebují sociální kontakt s vrstevníky, že si potřebujete odpočinout, přesto 

Vás prosíme o pečlivé zvážení situace a rizik spojených s návratem dětí do školy včetně 

dopravy do školy.  

 V současné době nejsou zřejmá pravidla vyplácení ošetřovného od 25. 5. 2020. Sledujte 

proto informace https://www.mpsv.cz/  

 Můžete žáka přihlásit k účasti na vzdělávací aktivitě  - do 18. 5. 2020, později 
přihlášené žáky nelze zařadit do vzdělávací aktivity. Žáka lze přihlásit předběžně 
elektronicky na: e-mail třídního učitele Vašeho dítěte.   

 Vzhledem k tomu, že je potřeba předem připravit organizaci vzdělávacích aktivit ve 
škole, prosím o přihlášení žáka co nejdříve. Nejlépe do 12. 5. 2020. 

S sebou si žák vezme 25. května a odevzdá u vchodu do školy zaměstnanci školy (viz 
přílohy): 

a) vyplněnou a podepsanou přihlášku zákonným zástupcem 

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

Pozn.: budeme akceptovat i podepsanou přihlášku a čestné prohlášení, které (v případě, že je nemůžete vytisknout) nahradíte 
opisem, který bude v souladu s oběma uvedenými dokumenty. Případně přihlášku a čestné prohlášení obdržíte ve škole 
12. května od 7.00 do 7.30 u vchodu do školy. 

   

Vzdělávací aktivity pro žáky 1. - 5. ročníku (viz pokyny MŠMT v příloze): 

 

 Vzdělávací aktivity se budou realizovat pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny 
žáky různých tříd a ročníků. Skupiny se budou naplňovat do počtu 15 žáků podle 
abecedního pořadí (upřednostňovány budou skupiny ze stejného ročníku). 
 

 Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti 
žáků ve škole do 26. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. 
Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.  

 

 Hlavní vyučování ve skupinách bude od 7.40 do 11.15. Veškeré přestávky budou 
organizovány tak, aby se žáci nepotkali. 
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 Odpolední aktivity budou pokračovat ve stejné skupině a ve stejné třídě. 
 

 Vzdělávací aktivitu budou zajišťovat pedagogičtí pracovníci, kterými mohou být i 
asistentky pedagoga a vychovatelky školní družiny. Vyučující v jednotlivých 
skupinách mohou být prostřídáni mezi dopolední a odpolední aktivitou, případně 
po týdnu. 

 Vyučující jednotlivých předmětů budou i nadále zajišťovat podporu domácího 
vzdělávání žáků, kteří zůstanou do konce školního roku doma. V platnosti zůstává 
ředitelské volno na dny 29. a 30. června 2020. Poslední den školní výuky v tomto 
školním roce bude tedy pátek 26. 6. 2020. 

 Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý pracovní den. Rozvrh 
bude upřesněn podle složení skupin (rozvrh utvoří vyučující vzdělávací aktivity). 
Rozvrh žákům zašle třídní učitel před 25. 5. 2020. 

 Ranní družina nebude poskytována. Aby nedocházelo ke kumulaci žáků před 
školou, žáci budou do budovy pouštěni průběžně od 7. 00 do 7.35. Žáky do tříd 
uvede zaměstnanec (pedagogický pracovník) školy.  

 

 Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka se 
absence nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.   

        

Před školou je nutno dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo 
mimořádnými opatřeními. 

Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. 

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. 

Pedagogický pracovník může podle podmínek ve třídě povolit sundání roušky. 

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

Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. 

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 vzdělávací aktivity. 

Neprodleně po odchodu ze šatny musí každý použít dezinfekci na ruce, která bude 
umístěna tak, aby ji žák mohl použít po odložení svršků a přezutí se do školních 
přezůvek (nově je také bezdotyková dezinfekce umístěna u východu ze šaten). 

Doporučuje se umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem) po 
vstupu do třídy. 



Žáci budou první den informováni o tom, kterým schodištěm (kterou chodbou) 
budou přicházet do předem určené třídy, které WC lze v době pobytu ve škole 
používat atd. 

Při sejmutí roušky si ji každý žák ukládá do sáčku. 

Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. 

Stravování bude fungovat pro přihlášené žáky. I zde se budou dodržovat hygienické 
pokyny (viz pokyny MŠMT v příloze). 

Odchod žáků ze školy bude probíhat podle údajů uvedených v přihlášce. 

Pokud si žáka vyzvedávají rodiče, telefonicky se spojí s pedagogickým pracovníkem, 
který povede odpolední vzdělávací aktivitu. Vstup do školy není zákonným 
zástupcům umožněn. Zákonný zástupce čeká na své dítě před školou. 
 
 
 
 
5. května 2020                     Mgr. Milan Malý, ředitel školy 
 
 
 
 


