
SDĚLENÍ INFORMACE O OBNOVENÍ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI VE ŠKOLE A JEJÍCH PODMÍNKÁCH 

Vážení zákonní zástupci žáků 1. stupně ZŠ, 

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 25. 5. 2020 umožněna osobní 

přítomnost žáků 1. stupně ve škole. Docházka není povinná. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit 

zájem o docházku do školy do 18. 5. 2020 (tuto povinnost již všichni splnili). Žáka nelze zařadit do školní 

skupiny později, než k 25. 5. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.  

Obsahem budou vzdělávací aktivity, které škola zajišťuje v rámci vzdělávání na dálku. Vypracované 

úkoly bude i nadále příslušnému učiteli předávat zákonný zástupce. 

Časový rozsah a organizace: 

Pondělí – pátek:  7,25 – 11,05  Andrea Vavřinová (vzdělávací aktivity) 

   11,05 -11,30  Bc. Iva Birčáková (oběd) 

   11,30-14,00 Bc. Iva Birčáková (zájmové vzdělávání žáků) 

Ranní družina není poskytována. 

Před školou je povinné dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými 

opatřeními. Vstup do budovy školy bude žákům umožněn od 7,05 hodin (doprovázejícím osobám 

nebude vstup do budovy umožněn). Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat 

známým příznakům COVID-19, nesmí do školy vstoupit. Žáci si budou po příchodu do školy, po každém 

vzdělávacím bloku a po použití WC dezinfikovat ruce. Pokud je Vaše dítě alergické na dezinfekci Anti-

Covid, vybavte ho vlastní virocidní dezinfekcí. Školní stravování bude zajištěno. 

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

ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry. 

V ostatních případech je nošení roušky povinné. 

Při prvním vstupu do školy odevzdá žák podepsaná prohlášení (písemné seznámení s vymezením 

rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a písemné čestné prohlášení o neexistenci 

příznaků virového infekčního onemocnění – viz příloha 1). Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty 

nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.  Patří-li žák do rizikové skupiny, žádáme 

rodiče, aby jeho účast na přípravě dobře zvážili. 

Žáci, kteří nechodí na oběd, budou odcházet z budovy v 11,05 hodin. 

Žáci, kteří chodí na oběd a nepřihlásili se k odpolední docházce, budou odcházet v 11,30 hodin. 

Ostatní žáci budou odcházet ve 14,00 hodin.  

V jiných časech nebude odchod žáka ze školy možný. Pokud nechcete, aby žák odcházel ze školy sám, 

je nutné, abyste zajistili vyzvednutí žáka v daném čase. 

Škola vede evidenci o docházce žáků do skupiny. Zákonný zástupce omlouvá žáka obvyklým způsobem. 

Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka. 

Provoz školy a další hygienická opatření se budou řídit dle dokumentu „Ochrana zdraví a provoz 

základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“ (více zde). Žáci budou s pravidly 

seznámeni. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je 

důvodem k nevpuštění žáka do školy. 

Začínáme v pondělí 25. 5. 2020. Žáci se přinesou přezůvky a učební pomůcky na dané předměty. 

         Vedení školy 

http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

