
Vážení rodiče, 

určitě již víte, že od 25.5. 2020 umožní vláda svým usnesením č. 491 přítomnost 
žáků 1. stupně ve škole v tzv. školních skupinách. Přítomnost dětí ve škole není 
povinná a dálková (distanční) výuka bude nadále pokračovat.  

Při plánování provozních podmínek jsme vycházeli z metodiky „Ochrana zdraví 
a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“. 

Dítě je nutné k obnovení docházky nahlásit nejpozději do 18.5. e-mailem. Jestli 
dítě nenastoupí a bude pokračovat v domácím vzdělávání, prosíme rovněž o 
sdělení této skutečnosti.  

Pokud dítě 25.5. nenastoupí, pozdější přihlášení již nebude možné. 

Při nástupu do školy děti musí odevzdat čestné prohlášení. 

Každý žák musí mít na den 2 roušky a 2 sáčky na uložení roušek. 

Dezinfekce je ve škole zajištěna. 

Vstup do školy je povolen jen žákům, nikoliv rodičům či jiným doprovázejícím 
osobám. 

Žáci budou rozdělenido dvou školních skupin:  
1. a 2. ročník (9 žáků) – vyučující Jaroslava Kašparová 
3. a 4. ročník (11 žáků) – vyučující Bronislava Černá 

Ranní družina nebude poskytována. Děti budou přicházet do školy v době od 
7.25 do 7.40.Před školou musí dodržovat odstupy 2 m. 

Dopolední program školní skupiny bude v rozsahu 4 vyučovacích hodin, tj. od 
7.45 do 11.25. Náplň vzdělávání ve školní skupině bude totožná s náplní 
domácího vzdělávání, tj. český jazyk + čtení, matematika, prvouka/vlastivěda a 
přírodověda, anglický jazyk. 

Po skončení dopoledního programu školní skupiny bude následovat odpolední 
program školní skupinypodvedením p. vychovatelky Heleny Brüstlové. 
Protože máme jen jednu vychovatelku, můžeme realizovat činnost pouze jedné 
školní skupiny. Po telefonické domluvě s rodiči je zřejmé, že větší potřeba je na 
straně žáků 3. a 4. ročníku. Odpoledníškolní skupina bude tedy pro žáky 3. a 4. 
ročníku. K odpolednímu programu školní skupiny je rovněž potřeba dítě 
nahlásit a stanovit dobu odchodu domů.  

Provoz odpolední skupiny bude do 15.30 hod.  



Žáci 1. a 2. ročníků budou odcházet po skončení dopoledního programu školní 
skupiny před nebo po obědě. Dobu odchodu nám, prosím, nahlaste. 

V případě dojíždějících žáků bude zajištěn dozor nad žáky do doby odjezdu 
autobusu (v odpolední školní skupině nebo ve třídě I. – p. uč. Kašparová) 

Výuka tělesné výchovy není povolena – v dopolední ani odpolední skupině. 

Pobyt venku je možný jen v areálu školy. Aktivity mimo areál školy nejsou 
povoleny.  

Školní stravování bude zajištěno, prosíme o zprávu, kdo z dětí bude ve škole 
obědvat.  

 

 

Bezpečné chování žáků při pobytu ve škole 

1. Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 
2. Po cestě do školy, na chodbách, na WC, ve školní jídelně i ve třídě mají 

žáci roušky.  
3. Sedí-li žák v lavici, roušku mít nemusí. 
4. Před školou i ve škole dodržují žáci rozestupy 2 m. 
5. Žák má na každý den minimálně 2 roušky a 2 sáčky, do kterých roušky 

ukládá, pokud je nemá na obličeji 
6. Ihned po příchodu a přezutí použijí žáci dezinfekci, dále po použití toalety 

a po návratu ze zahrady. 
7. Velkou přestávku mohou žáci trávit venku za dodržení všech podmínek 

BOZ 
8. Skupiny dětí se nesmí slučovat. 
9. Od 25.5. se žák může ve škole stravovat. Obědyje nutnonahlásit. 

V jídelně se nesmí potkávat děti z různých skupin. Při příchodu k jídelně si 
žák umyje ruce a použije desinfekci. Příbory, pití, jídlo vydává kuchařka, 
žáci sami na nic nesahají. Roušku žák odloží do sáčku pouze při 
konzumaci jídla a zase si ji poté nasadí.  

Není-li schopno dítě tato pravidla dodržovat, nebo je neukázněné a pravidla 
porušuje, musí být z pobytu ve školní skupině vyloučeno, aby neohrožovalo 
ostatní.  



Škola zajistí: 

Minimálně 1x za hodinu učitel na nejméně 5 minut větrá. 

Několikrát denně jsou dezinfikovány kliky, WC atd. 

U vchodových dveří, ve třídách, na WC a u školní jídelny je k dispozici 
dezinfekce. Papírové ručníky a mýdlo jsou ve třídě, na WC, u školní jídelny. 

Škola vede evidenci o docházce přihlášených dětí. 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. 

 

 


