
 
 

PODMÍNKY OBNOVENÉ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ VE ŠKOLE  

(dle dokumentu OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE 

ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 - MŠMT, 30. dubna 2020) 

Vážení rodiče, prosíme vás, abyste důsledně sledovali zdravotní stav svých dětí a v případě 

jakýchkoliv zdravotních obtíží je do školy rozhodně neposílali.  

Při cestě do školy a ze školy žáci musejí mít zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky („rouškou“) a 

dodržují odstup 2 metry. Totéž platí pro pohyb ve společných prostorách školy (mimo třídu, výjimkou 

je skupinová práce) – rozestupy min 1,5 m.  

Žáci mají s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení.  

Žáci mají zákaz shromažďovat se před školou – přicházejí v přesný čas na místo stanovené pedagogem, 

který byl ke skupině přiřazen. Také při odchodu dodržují žáci zákaz shromažďování. Po opuštění školy 

odcházejí samostatně ihned domů (pokud si je nevyzvednou zákonní zástupci). 

Při prvním vstupu do školy odevzdávají žáci pedagogovi: 

- zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení (součástí je seznámení s vymezením 

rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví) – viz příloha. 

- písemnou informaci podepsanou zákonným zástupcem, kdy bude žák školu opouštět a zda 

samostatně či v doprovodu jiné osoby. V případě jakékoliv změny žák odevzdá aktualizovanou 

informaci.   

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.  

Školní stravování bude zajištěno ve školní jídelně za dodržení přísných hygienických opatření. 

Opakované nedodržování výše stanovených pravidel, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce 

žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy. 

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy; v případě žáků 1. stupně nejpozději 

do 18. 5. 2020; v případě žáků 9. ročníku nejpozději do 7. 5. 2020. Při pozdějším přihlášení žák nebude 

do výuky zařazen. 

Organizace vzdělávacích aktivit: 

Vzdělávací aktivity pro žáky 1. stupně budou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední 

části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci 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, tj. učitelé, případně vychovatelé či asistenti pedagoga. 

Vzdělávací aktivity pro žáky 9. tříd budou probíhat formou přípravy na přijímací zkoušky. 

Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.  

O přesné organizaci výuky budou rodiče přihlášených žáků 9. tříd informováni 7. 5., rodiče žáků 

přihlášených na 1. stupeň budou informováni 18. 5. 2020. 

Je důležité, aby zákonní zástupci žáků zvážili všechny rizikové faktory (viz čestné prohlášení), a pokud 

žák patří do rizikové skupiny, aby se rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. 

Onemocnění žáka 9. třídy by mohlo ohrozit také jeho účast na přijímacích zkouškách. 

4. 5. 2020         Mgr. Renáta Fialová, ředitelka školy   


