
Informace o dobrovolné školní docházce žáků 1. stupně 

Od 25. 5. 2020 mají žáci 1. stupně možnost účastnit se vzdělávacích aktivit. Podle počtu 

příchozích žáků budou rozděleni do skupin maximálně po 15 žácích. Skupiny budou neměnné 

po celou dobu vzdělávání.  Upozorňujeme, že některé předměty budou vyučovat i jiní 

vyučující než třídní učitel. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25.5.2020. 

Výuka začne v 8.00 a bude končit od 11 hodin do 12 hodin podle ročníku. 

Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 

dny zákonný zástupce informuje školu o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák 

nadále do skupiny docházet. 

Nedílnou součástí bude i hodnocení. Výuka tělesné výchovy není možná. 

Vstup do školy je povolen pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám. Při prvním vstupu 

do školy předloží žák čestné prohlášení (viz přiložený soubor), které zákonný zástupce žáka 

podepíše před prvním vstupem žáka do školy a v němž písemně potvrdí:  

a) seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví 

b) čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. 

horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).  

Pokud žák tento dokument nepředloží, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. 

Žáci jsou povinni: 

1) Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 

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

krizovými opatřeními a dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo 

mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné 

domácnosti). 

3) Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; před školou dodržovat odstupy 

2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními. 

4) Ve škole se pohybovat jen s rouškou, ta můžete být sundána až ve třídě a pouze na 

pokyn vyučujícího. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. 

5) Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý umýt ruce 

(důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem) a použít dezinfekci na ruce.  Dále 

jsou žáci povinni si vydezinfikovat nebo umýt ruce po každém vzdělávacím bloku. 

6) Během pobytu ve škole nenavštěvovat žáky z jiných výukových skupin a pohybovat se 

jen v určených prostorách školy. 

7) Nevstupovat do školy s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat 

známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a 

čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).  

 

 



Pobyt žáků v jídelně: 

1) Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.  

2) Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.  

3) Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.  

Žáci jsou povinni dodržovat výše uvedená 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. 

 

Umístění skupin žáků: 

Budova Masarykova -  1.A   1.B   1.C   2.A   2.B   2.AB   3.B   3.C 

Budova školního klubu:  4.A   4.AB 

Budova Havlíčkova:  3.A      4.B       5.A      5.B        5.AB 

 

Odpolední aktivity – školní družina 

Ranní družina není poskytována. 

Odpolední aktivity zajišťují vychovatelé a další pedagogičtí pracovníci. Žáci budou ve stejných 

skupinách jako při ranní výuce – maximálně 15 žáků. 

Začátek odpoledních aktivit následuje po ukončení dopolední výuky a končí v 16 hodin.  

Organizace celého provozu výuky při zajištění všech doporučení MŠMT je velmi náročná, 

proto prosíme rodiče o dodržování nástupu dětí do školy a kontroly, zda mají děti roušky a 

první den Čestné prohlášení. 

 

 

 


