
Vážení zákonní zástupci, 

 

na základě stanovených podmínek dle dokumentu „Ochrana zdraví a provoz základních škol 

v období do konce školního roku 2019/2020“, MŠMT, 30. 4. 2020, zveřejněno 2. 5. 2020, mají žáci  

1. stupně ZŠ možnost účastnit se vzdělávacích aktivit ve škole od 25. 5. 2020. Docházka není povinná, 

souběžně bude pokračovat distanční vzdělávání. 

 

Zákonný zástupce žáka 1. stupně je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 18. 5. 2020. Zájem 

oznámí písemně třídnímu učiteli prostřednictvím emailu. 

 

 

Organizace vzdělávacích aktivit a další souvislosti: 

1. Zákonní zástupci jsou povinni podepsat čestné prohlášení a seznámení s rizikovými faktory stanovenými 

Ministerstvem zdravotnictví ČR. Pokud zákonný zástupce čestné prohlášení nepodepíše, nebude žákovi 

osobní účast ve škole povolena (formulář si můžete vytisknout z internetových stránek školy nebo si jej můžete 

vyzvednout po telefonické dohodě v ZŠ.) 

 

2. Vzdělávání žáků bude probíhat formou školních skupin, ve kterých bude max. 15 dětí. Složení 

skupin žáků bude po celou dobu neměnné, tzn. žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než 

k 25.5.2020. I když preferujeme složení skupin s žáků stejného ročníku, budeme také skupiny tvořit dle 

odchodů dětí ze ZŠ v odpoledních hodinách či zohlednění dalších potřeb (v jedné skupině mohou být 

zařazeni žáci i z různých ročníků). 

3. Provozní doba školy: 

Ranní družina není poskytována. 

 

Provoz školy bude organizován v rozmezí od 7.30 – 16.00 hod. pouze ve vnitřních  prostorách a areálu 

školy. 

 

Dle stanovených hygienických podmínek bude ve škole probíhat i výdej obědů. 

 

Každý pracovní den bude dopoledne zajištěno vzdělávání v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání 

na dálku (tzn., budou plněny stejné úkoly). 

Vzdělávací i výchovnou činnost mohou ve skupině zajistit i vychovatelé nebo asistenti pedagoga.  

 

Pravidla zahájení a ukončení dopolední výuky budou upřesněna podle přihlášených žáků tak, aby se 

skupiny vzájemně nepotkaly. Předpokládáme, že příchod do školy bude organizován postupně dle skupin, 

nejmladší od 7.30 hodin. Následně v 15 minutových intervalech.  

Ukončení dopoledního vzdělávání pro děti nejmladší skupiny bude asi v 11.45 hod. Dále v rozmezí 12.15-

12.45 hod. (2.-3. roč.); 13.15-13.30 hod. (4.-5.roč.). V tomto čase by měli být žáci již i po obědě. 

 

Pro přihlášené děti bude v odpoledních hodinách podle potřeby rodičů zajištěno zájmové vzdělávání 

(přednostně pro mladší děti). Odchody jednotlivých skupin budou přesně určeny. 

 

5. Před zahájením výuky není vstup do školy povolen. Žáci budou průběžně přicházet do školy hlavním 

vchodem v určeném čase. Zde si je bude vyzvedávat vyučující. 

 

6. Vstup do budovy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 

 

7. Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2-3 roušky a sáček na uložení roušky. 

Žáci budou mít povinnost nosit roušku (mít rouškou zakrytá ústa i nos) ve společných prostorách i po celou 

dobu pobytu ve škole. Pouze vyučující může povolit roušku sundat. V tomto případě však musí být zajištěna 

všechna hygienická opatření.  



 

8. Dle hygienických pokynů a důvodů je nutno roušky během dne měnit. Žák je povinen dodržovat 

stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, 

resp. k vyřazení žáka ze skupiny. 

9. Upozornění pro zákonné zástupce ŽÁKŮ patřících do RIZIKOVÉ SKUPINY: 

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden z bodů 2-8 nebo pokud alespoň jeden 

z uvedených bodů naplňuje osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami 

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou 

systémovou farmakologickou léčbou 

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. 

hypertenze 

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při 

protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně 

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ) 

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus 

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin 

(dialýza) 

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární) 

 

Doporučujeme zvážit tyto rizikové faktory, a pokud dítě patří do rizikové skupiny, dítě do školy 

neposílat. 

 

 

Prosíme tedy všechny rodiče, aby zvážili danou situaci a rizika spojená s návratem dětí školy. Taktéž 

očekáváme zodpovědnost rodičů za zdravotní stav dítěte a pravidelnou docházku dítěte do příslušné školní 

skupiny (samozřejmě za podmínek, že dítě bude zdravé). Následně budou ještě poskytnuty informace 

k omlouvání žáků. 

 

Bude-li zájem o přítomnost žáků 1. stupně ve škole přesahovat organizační, technické a personální možnosti 

školy, rozhodne o přijetí žáka do skupiny ředitelka školy podle těchto KRITÉRIÍ: 

 - škola přednostně přijme děti zákonných zástupců, kteří v době od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 chodí  

do zaměstnání 

 - škola přednostně přijme žáky, kteří nepatří do rizikové skupiny 

  

Pro bližší či doplňující informace sledujte web školy. 

 

V Července 7.5.2020 

Mgr. Vlasta Potužáková, ředitelka školy 

 

 


