
Vážení rodiče žáků 1. až 5. ročníku, 

od 25. 5. 2020 zajistíme vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro žáky 1. 
až 5. ročníku.  
 

Vzdělávací aktivity zajistíme v době od 8.00 do 16.00 hodin každý pracovní den. 

Od 8.00 do 12.00 zajistíme vzdělávání v obsahu shodném jako ve vzdělávání na dálku, zaměříme se 
na český jazyk, matematiku, přírodovědu, vlastivědu, prvouku. Angličtinu v případě, že učitel, který 
vede skupinu, jazyk ovládá. 

Od 12.00 do 16.00 organizujeme zájmové vzdělávání žáků 

Bude probíhat ve stejných třídách jako dopolední aktivity. Dle rozpisu bude možný i pobyt venku -          
v areálu školy tak, aby se nepotkávaly skupiny.  
 

V době od 11.00 do 14.00 bude zajištěno stravování – viz níže. 

 

Podmínky: 

• Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků s maximálně 15 žáky ve skupině. 

• Jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi min. 1,5 m. 

• 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, tedy po stanoveném termínu k přihlášení žáka. 

• Tvorba skupin:  
o V případě, že počty zájemců třídy budou vyšší než 15, budeme skupiny tvořit ze žáků 

přednostně daného ročníku, poté až z různých ročníků. 
o Zájemce ze třídy při počtu vyšším než 15 rozdělíme abecedně.  

 
Bude-li zájem přesahovat personální možnosti školy budeme žáky 5. ročníků přijímat pouze 
na dopolední aktivitu od 8.00 do 12.00 hodin se zajištěním stravování.  
 

• Skupina dostane „své“ pedagogické pracovníky, kteří by se neměli měnit. Mohou nastat 
případy, kdy změnu udělat musíme (např. nemoc). 

• Dopolední vzdělávání povedou převážně učitelé 1. a 2. stupně. Je nutné počítat se situací, že 
dítě bude ve skupině, kterou nevede jeho třídní učitelka a budou v ní také děti jiné třídy.  

• Odpolední zájmovou činnost povedou především vychovatelky, asistentky pedagoga a učitelé 
2. stupně.  

 
Distanční výuka pro děti doma poběží souběžně s vzděláváním ve škole až do 30.6.   
Žáci budou dostávat úlohy v týdenních cyklech a online hodiny máme záměr ponechat v dosavadním 
rozsahu s tím, že některé hodiny povede jiný vyučující za třídní učitelku, která se bude věnovat výuce 
ve škole. Některé paní učitelky pracující ve škole v rámci online hodin propojí děti doma s dětmi ve 
škole.  Aktualizace harmonogramu hodin zašleme vždy na konci týdne pro týden následující.  

 
Stravování 

Dle množství žáků zvolíme jednu ze dvou variant:  

• Školní stravování – vydávání obědů  

• Školní stravování – studené obědové balíčky 

 
Hygienická pravidla, která musí žák dodržovat: 
1. 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 skupiny bude stanoven čas i místo příchodu do školy ke snížení shromažďování. Skupinu si 
vyzvedne před školou vyučující – rozpis zašleme po zjištění zájmu. 

• Do školy mohou pouze žáci pod vedením pedagoga, nikoliv rodiče. 

• Žáci se budou přezouvat před třídou a přezůvky si budou nosit domů, jelikož v šatnách není možné 
dodržovat rozestupy dané MZ. 

2. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. 
3. Při vzdělávání ve třídě rozhodne učitel o nošení roušky. 
4. Žák má s sebou 2 roušky a 2 sáčky na uložení roušky – látkové jsou vyhovující. Dále čisté přezůvky, 

případně své dezinfekční mýdlo, papírové kapsníky. 
5. Škola zajistí dezinfekci, mýdlo a jednorázové utěrky na toaletách, dezinfekci a utěrky ve třídách. 
6. Žáci se budou zdržovat pouze ve své třídě kromě návštěvy toalet, po skončení vzdělávacích aktivit opustí 

školu za vašeho doprovodu nebo samo, podle toho, jak rozhodnete v čase i dřívějším než v 16.00 hodin. 
 

7. Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá 
škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále 
do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka. 

8. 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.  

 
Podmínky účasti ze strany žáků 

• Účast je dobrovolná, po přihlášení se sleduje docházka – viz bod 7   

• Zákonný zástupce žáka potvrdí zájem/nezájem na odkazu uvedeném v Bakaláři  
nejpozději do úterý 12.5. do 16.00 hodin 

• Dne 25.5. odevzdá žák vyučujícímu čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem o tom, 
že je zdravý viz příloha a nepatří do rizikové skupiny.  
Bez podepsaného prohlášení, nebude žákovi umožněna osobní účast ve škole.  

 
Další organizační informace zašleme po rozdělení zájemců do skupin. 

Gisela Kostelecká, ředitelka školy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


