
Vážení a milí rodiče, 

jsou to bez mála dva měsíce, co byly vládním nařízením uzavřeny školy. 

Od této chvíle se snažíme pro Vaše děti připravit výuku na dálku, tak aby pro ně byla co 

nejdostupnější, nejpochopitelnější a pro Vás co nejméně zatěžující, tak aby neztratily kontakt 

se školou, aby je výuka zajímala a bavila. Ne vše se podařilo napoprvé, mnohé jsme se 

naučili. Děkujeme za pozitivní zpětnou vazbu, pomoc i připomínky.  

Všem zaměstnancům školy se již po vašich dětech stýská. 

Od 25. května 2020 mají možnost školy umožnit osobní přítomnost žákům 1. stupně 
základních škol a jejich organizovaným a zájmový aktivitám nepovinného charakteru 
formou školních skupin – max. 15 žáků ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti měnit 
složení skupin v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020. Docházka do školy 
není povinná, záleží na rozhodnutí zákonného zástupce. 
 
K nástupu dětí vydalo MŠMT metodický pokyn – jehož celé znění naleznete ZDE. 

K tomu, abychom, za dodržení všech daných pravidel, mohli vše pro vaše děti připravit, 

potřebujeme znát počet dětí, které do školy od 25. 5. nastoupí. 

Abyste se mohli rozhodnout, zda svoje dítě do školy pošlete, předkládáme vám několik 

základních informací, viz níže. Přikládáme čestné prohlášení a přihlášku, které budete 

podepisovat v případě, že se rozhodnete své dítě do školy poslat. Prosíme o vaši reakci zpět 

na emailové adresy třídních učitelů vašich dětí. 

Děkujeme za spolupráci. 

S pozdravem I. Koubková, ředitelka školy 

Jak bude probíhat výuka od 25. 5. 2020 

1. Jako základ je nadále preferována a pokračuje distanční výuka. 

2. Pro rodiče a rodiny, které nejsou schopny nebo z nejrůznějších důvodů nemohou 

v distanční výuce pokračovat, je školou nabídnuta forma zajištění školních skupin za 

následujících podmínek: 

 

3. Pravidla pro žáky přítomné ve škole 

 Děti budou rozděleny do neměnných skupin po 15, které mohou být tvořeny žáky 

různých tříd a ročníků 

 Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině by se neměli měnit – dle možnosti školy 

budou zapojeny učitelky, asistenti pedagoga nebo vychovatelky 

 Je nutné se závazně rozhodnout do 18. 5., zda dítě do školy nastoupí, žáka nelze zařadit 

do školní skupiny později než k 25. 5. 2020. 

 Zajištění dohledu nad žáky bude od 8 hodin do 16 hodin (to nevylučuje vyzvednutí 

dítěte v dřívějších odpoledních hodinách) 

 Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky 
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 Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka čestné prohlášení – viz 

příloha 

 

 Způsob stravování bude zajištěn jednou ze tří variant – rozhodnuto bude až podle 

počtu žáků 

- Školní stravování – vydávání obědů při zajištění určených pravidel. 

- Školní stravování – studené obědové balíčky při zajištění určených pravidel.  

- Po dohodě vedení školy s rodiči si žáci mohou přinést vlastní stravu (namísto oběda). 

Další pravidla: 

 Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená 

krizovými opatřeními, zejména:  

- Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška). 

- Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními 

(není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti). 

- Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.  

 

 Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, které se shromáždí na školou určeném 

místě, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami. 

 Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.  

 Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. 

  Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované 

nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k 

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

  Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního 

oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin. 

 

 Během dne: 

 

- Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít 

dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund 

vodou a tekutým mýdlem).  

- Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se 

jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.  

-  Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu 

jeden žák v lavici ve třídě.  

- 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 každý žák ukládá roušku do sáčku.  

- Bude zajištěno takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený 

odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru). 

- Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.  



- V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).  

 

 

 

 


