
Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků 1. stupně ve škole a jejích 

podmínkách 

 
Informace pro zákonné zástupce žáků  

Od 25. května 2020 mohou do ZŠ docházet ţáci 1. aţ 5. ročníku. Účast ţáků na vzdělávacích 

aktivitách je dobrovolná a záleţí na zváţení zákonného zástupce. Vzdělávací aktivity budou 

organizovány pravidelně kaţdý pracovní den. Cílem dopolední části bude vzdělávání ţáků 

v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části bude 

zájmové vzdělávání ţáků. Ranní druţina nebude poskytována. Začátek vzdělávacích aktivit 

bude stanoven na 8:00 hodin, konec vzdělávacích aktivit pro 1. – 3. třídu na 10:45 hodin, pro 

4. a 5. třídu na 11:40 hodin, dle upraveného rozvrhu. Výuka výchov nebude probíhat. Pro 

hodnocení ţáků ve škole bude upřednostněno hodnocení formativní. Zájmové aktivity budou 

organizovány dle zájmu rodičů, nejdéle však do 16:00 hodin. Úplata za zájmové aktivity se 

nehradí. Není tudíţ rozhodující, zda je ţák za běţné situace zapsán do školní druţiny. 

Zákonný zástupce je povinen podepsat čestné prohlášení a seznámení s vymezením 

rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Čestné prohlášení je umístěno na 

webových stránkách školy. Při prvním vstupu do školy (tj. 25. 5. 2020) předloţí zákonný 

zástupce ţáka (popř. ţák) tato prohlášení třídní učitelce. Pokud zákonný zástupce ţáka tyto 

dokumenty nepodepíše, nebude ţákovi osobní účast ve škole umoţněna. Zákonný zástupce je 

povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 18. 5. 2020 třídní učitelce. Maximální počet 

ţáků ve skupině bude 15. Sloţení skupiny bude neměnné po celou dobu vzdělávacích i 

zájmových aktivit. Ţáka nelze zařadit do školní skupiny později, neţ k 25. 5. 2020. Škola 

povede evidenci o docházce ţáků do skupiny. V případě nepřítomnosti ţáka bude nutná 

omluva. V případě nepřítomnosti ţáka delší neţ 3 dny poţádá škola o informaci od zákonného 

zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude ţák nadále do skupiny docházet. 

Způsob předávání a vyzvedávání ţáka bude stanoven po dohodě s třídní učitelkou.  

 

1. Příchod ke škole a pobyt před školou 

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

 Třídní učitelka zajistí průběţný příchod ţáků a jejich plynulý přesun do třídy.  

 

2. Vstup do budovy školy 

 Vstup do budovy bude umoţněn pouze ţákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 

 Při vstupu do šatny musí kaţdý ţák pouţít dezinfekci na ruce a bezkontaktním 

teploměrem mu bude změřena tělesná teplota. 

 Všichni ţáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. 

 Kaţdý ţák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení 

roušky.  
 Ţák je povinen dodrţovat stanovená hygienická opatření; jejich opakované 

nedodrţování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce ţáka, je důvodem k 

nevpuštění ţáka do školy, resp. k vyřazení ţáka ze skupiny.  

 

3. V budově školy 

 Při přesunech je vhodné dodrţení odstupů 2 metry vţdy, kdyţ je to moţné (nejméně 

1,5 metru).  
 Před opuštěním třídy si všichni ţáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky. 



 

4. Ve třídě 

 Po příchodu do třídy musí kaţdý ţák pouţít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i 

předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).  

 V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, 

pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k 

bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. 

 Při sejmutí si kaţdý ţák ukládá roušku do sáčku.  

 Ţáci si po kaţdém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.  

 

5. Při podezření na možné příznaky COVID-19 

 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým 

příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný 

příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.  

 Pokud ţák vykazuje některý z moţných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do 

samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce ţáka s ohledem na okamţité 

vyzvednutí ţáka.  

 

6. Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny 

 Do rizikové skupiny patří ţák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený  

v čestném prohlášení nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním 

ţije ve společné domácnosti.  
 Doporučuje se, aby zákonní zástupci zváţili tyto rizikové faktory, pokud ţák patří do 

rizikové skupiny, a rozhodli o účasti ţáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. 

 

7. Školní stravování  

 Školní stravování bude poskytováno dle zájmu zákonných zástupců ţáků. 

 Před vstupem do jídelny si kaţdý ţák umyje ruce, či pouţije dezinfekci na ruce. 

 Při stravování budou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. 

 

 

 


