
INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 1. – 5. ROČNÍKŮ 

 

Vážení rodiče,  

 od 25. května 2020 je povolena osobní účast žáků 1.  stupně ZŠ ve školách. Docházka žáků je 

dobrovolná a záleží na vás, zda se rozhodnete své dítě do školy poslat. 

Již dnes se na  vás obrátili  třídní učitelé a vychovatelky ŠD  s dotazy na přítomnost vašeho 

dítěte  ve škole (školní družině, školní stravování). Na základě vašich častých dotazů vám 

zasílám následující informace. Věřím, že vám to pomůže při  rozhodování, zda dítě do školy 

poslat.  Při sestavování těchto informací jsem vycházela z metodického pokynu MŠMT, který 

jsme obdrželi 4. 5. 2020 

 Distanční výuka bude probíhat jako doposud, i když některé děti budou chodit do školy. 

 Na základě vašich odpovědí budou žáci rozděleni do skupin po 15. Ke skupinám budou 

přiděleni pedagogičtí pracovníci. Rozdělení vám včas oznámíme. V těchto skupinách 

s přiděleným jedním pedagogem se  budou žáci učit  až do konce tohoto školního roku. 

Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků 

ve škole do 30. 6. 2020.  Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 

2020. O zařazení do skupin rozhoduje ředitelka školy.   

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

krizovými opatřeními, zejména:   

Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). 

 Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není 

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

  Pro příchod ke škole a pohyb před školou – bude stanoven časový harmonogram a 

místo  příchodu jednotlivých skupin ke škole. Skupinu vyzvedne určený pedagogický 

pracovník. 

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

 Pedagogové odvedou žáky do šaten a tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu 

mezi skupinami. 

  Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. 

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

 Každý žák odevzdá v první den ve škole (tj. 25. května 2020) podepsané čestné 

prohlášení zákonných zástupců (v příloze). 

 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.   

   V budově školy - přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či 

společných prostor bude organizováno tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi 

skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.  

 Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky. 



  Toalety jsou  vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na 

dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné 

osušení rukou.    

 Dezinfekční prostředky na ruce jsou v každé třídě. 

 Ve třídě budou rozestupy mezi lavicemi, každý žák bude sedět v lavici samostatně. 

 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. 

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

 Školní družina je v provozu každý pracovní den od 11.40 hodin do 15.30 hodin. Žáci 

odcházejí ze školní družiny samostatně hlavním vchodem do školy. Ranní družina není. 

 Školní stravování  poskytujeme za dodržování mimořádných hygienických podmínek. 

Žáci do jídelny přicházejí po skupinách a s doprovodem, stravují pod dozorem a 

odděleně od ostatních  skupin, u jednoho stolu sedí maximálně 2 osoby.  Příbory 

vydává určená osoba personálu kuchyně. 

  Obědy lze zakoupit jako obvykle, převodem (inkaso), hotově ve dnech 21. 5.(čtvrtek) 

nebo 22. 5. (pátek) vždy v době od 8. 00 hodin – 10. 00 hodin.  

Dávám vám tyto informace a doufám, že vše společně zvládneme! 

 

Mgr. Iveta Zechová, ředitelka školy 

  

 


