
Vážení rodiče, 

s uvolňováním mimořádných opatření rozhodla vláda ČR, že od 25. 5. 2020 se 

budou vracet žáci 1. stupně zpátky do škol. 

Ve spolupráci MŠMT  a ministerstva zdravotnictví vznikl dokument, který obsahuje  

hygienické a provozní podmínky. Podle daných instrukcí začínáme ve spolupráci se 

zřizovatelem připravovat vše potřebné k znovuotevření školy.  

Abychom byli schopni vše organizačně zvládnout, potřebujeme znát Vaše závazné 

vyjádření do středy 13. května 2020, které e-mailem sdělíte své třídní učitelce. 

1. Moje dítě              nastoupí            nenastoupí     25. 5. 2020 do školy 

Pokud Vaše dítě nastoupí, prosím, sdělte nám následující informaci: 

2. Nastoupí na    a) dopolední         b) dopolední i odpolední (odpolední provoz 

pravděpodobně jen do 16. 00 hod.) 

3. Předpokládaná doba odchodu z odpoledního provozu (s doprovodem    x   bez 

doprovodu) 

Jestliže žák nastoupí 25. 5. 2020 do školy, zákonní zástupci odevzdají pedagogu 

dané skupiny s dnem nástupu, tj. 25. 5. 2020, písemné čestné prohlášení o 

neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. 

Pokud zákonný zástupce tento dokument (písemné seznámení s vymezením 

rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a písemné čestné 

prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění) nepodepíše, 

nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. 

Další informace: 

1. Ranní družina nebude poskytována. 

2. Žáci budou rozděleny do skupin (z prostorových důvodů max. 12 žáků). 

3. Každé skupině bude přidělen pedagog – učitel, nebo vychovatel (pro dopolední i 

odpolední provoz - personální důvody).   

4. Budou probíhat tzv. vzdělávací aktivity (výuka dle rozvrhu nebude). 

5. Příchody žáků budou organizovány po jednotlivých skupinách, záleží na počtu 

přihlášených žáků. Příchody by byly organizovány po 10 min. 

6. Vstup do budovy bude umožněn pouze žákům, ne doprovázející osobě. 

7. Pravděpodobný dopolední a odpolední provoz od 7.00 do 16.00 hod. (odpolední 

odchody mohou být i dříve). Dopolední provoz cca od 7.00 do 12.00 hod. (odchod 

domů – s doprovodem     x       bez doprovodu). 



8. Stravování pro přihlášené strávníky bude od 1. června 2020 (v týdnu od 25. 5. do 

29. 5. 2020 si žáci přinesou stravu z domova). 

9. Podmínky provozu: 

 Návštěva školy je dobrovolná. Skupiny budou po 12 žácích (každý žák bude 

sedět sám v jedné lavici). Dle počtu přihlášených žáků a z prostorových 

možností školy budou ve spolupráci se zřizovatelem na školním pozemku 

postaveny venkovní vytápěné stany. Žáci ve skupinách se nesmí míchat, tzn. 

jejich složení je neměnné. Pozdější zařazení do skupiny není možné. Škola 

vede evidenci o docházce žáků do skupin. Bude-li žák ve škole chybět déle 

než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech 

nepřítomnosti a zároveň ředitelka školy rozhodne, zda bude žák nadále 

docházet do skupiny. Pobyt v prostorách školy (i na zahradě) bude 

organizován.  

Z personálních důvodů se pravděpodobně nebudou střídat učitelé s vychovateli, tzn. 

každý pedagog, který nespadá do skupiny osob s rizikovými faktory, bude ve své 

přidělené skupině v dopoledním i odpoledním provozu. V dopoledním bloku by byla 

zařazena převážně matematika, český jazyk s pedagogem (učitel, nebo vychovatel) 

určeným pro danou skupinu. 

Žáci, kteří 25. května 2020 do školy nepřijdou, budou mít domácí výuku (z 

personálních důvodů musíme primárně zajistit pedagogy u žáků, proto distanční 

vzdělávání v takovém rozsahu jaké bylo doposud nebude). 

10. Hygienická opatření: 

Žák bude mít s sebou minimálně dvě roušky a nejméně jeden sáček na použitou 

roušku (doporučujeme čisté roušky v jednom sáčku a další sáček na použitou 

roušku). V den nástupu do školy bude žák pedagogem poučen o hygienických 

pravidlech, která je povinen dodržovat. Jejich opakované nedodržení je důvodem 

vyřazení žáka ze skupiny. 

Žáky dané skupiny si před školou vyzvedává pověřený pedagog dle harmonogramu 

příchodu. Žáci i dospělí musí před školou dodržovat odstupy 2 metry a povinnost 

zakrytí úst a nosu. Všichni žáci i zaměstnanci školy musí ve společných prostorách 

nosit roušky. 

Podrobnější informace dostanete na základě vyjádření o účasti Vašeho dítěte na 

vzdělávacích aktivitách, tj. zařazení do skupiny, jméno přiděleného pedagoga, rozpis 

příchodu do školy)  
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