
Vážení zákonní zástupci,  

žákům I. stupně je od 25. května 2020 umožněna osobní přítomnost ve škole. Žáci budou zařazeni do 

školních skupin v maximálním počtu 15 žáků (1 žák v lavici). Žáka nelze zařadit do školní skupiny 

později, než k 25. 5. 2020.  Složení skupiny je neměnné. Účast žáků je dobrovolná. 

Náplň a organizace činnosti: 

Vzdělávací aktivity jsou realizovány pravidelně každý pracovní den v dopoledním a odpoledním bloku. 
Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na 
dálku. Cílem odpoledního bloku je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Do odpoledního bloku budou 
zařazeni pouze žáci, kteří jsou přihlášeni do školní družiny (školního klubu). Rozvrh dopoledních 
aktivit vám bude po zařazení dítěte do školní skupiny doručen e-mailem, odpolední aktivity budou 
navazovat, a to nejdéle do 16:00 hod. Žáka je samozřejmě ze školy možno vyzvednout i dříve.  

Vstup do školy: 

Školní skupiny budou vcházet z důvodu zamezení kumulace osob do budovy hlavním vchodem, boční 
brankou i branou z ulice Školní. Žáci dodržují 2 metrové rozestupy, mají nasazenu roušku. Přesně 
stanovené místo vstupu a místo, na kterém žáky převezme vyučující, vám bude sděleno e-mailem až 
po zařazení žáka do příslušné školní skupiny. Vyučující zajistí přesun žáků do šaten. Žákům bude 
změřena teplota bezkontaktním teploměrem. 

Povinnost zákonného zástupce v případě zájmu: 

 Osobně podepsat vyplněnou závaznou přihlášku a osobně ji odevzdat do školy (možno  
i vhozením do schránky na dopisy u vchodu do budovy) do pondělka 18. května 2020. 

 Osobně podepsat čestné prohlášení a seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory. 
Formulář musí být podepsán ke dni 25. května 2020 a bude vyučujícím vybrán od žáků ještě 
před vstupem do budovy. Bez podepsaného čestného prohlášení nebude žákovi osobní 
účast ve škole umožněna.  
Upozornění: Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) 
z vymezení osob s rizikovými faktory 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. 

 Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše a nedodá do školy ve stanoveném 
termínu, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. 

 Vybavit žáka na den minimálně 2 rouškami a sáčkem na jejich uložení.  
 
 

Povinnosti žáka a hygienická opatření: 

 Při cestě do školy a ze školy mít zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky a dodržovat 
odstup 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není nutné např.  
u doprovodu žáka/členů společné domácnosti). 

 Před školou se neshlukovat do skupinek a i zde dodržovat od sebe odstupy 2 metry  
v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není nutné např. u doprovodu 
žáka/členů společné domácnosti).  

 Před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. 



 Neprodleně po přezutí a po příchodu do třídy, musí každý žák použít připravenou dezinfekci 
na ruce po předchozím umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou  
a tekutým mýdlem). Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své 
třídě.  

 Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky. 

 Žák bude po příchodu do školy seznámen se stanovenými hygienickými pravidly, která je 
povinen dodržovat. Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění 
zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka  
ze skupiny.  

 O použití roušek ve třídě rozhoduje vyučující.  

 Hygienická opatření a úklid ve škole odpovídají požadavkům metodiky zveřejněné na školních 
webových stránkách. 

 

Způsob omlouvání žáků:  

 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.  

 
 

Školní stravování: 
 

Ve školní jídelně budou vydávány obědy za dodržení rozestupů mezi žáky a nemísení skupin. Veškeré 
pokrmy včetně pití a příborů vydává personál. Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla 
a pití, a to do vlastního sáčku. Před vstupem do jídelny si žák umyje ruce  
a použije dezinfekční prostředek na ruce. 

 
 
Přílohy:  

Přihláška k účasti žáka I. stupně na vzdělávacích aktivitách ve škole 

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení se 

s charakteristikou osob s rizikovými faktory 

 

 

 

 

 

 

 


