
 
 

Oznámení o výuce žáků 1. stupně od 25. 5. 2020 – podmínky pro zahájení výuky 

V souladu s uvolňování vládních opatření v oblasti školství bude od pondělí 25. května 2020 umožněna 

osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních 

skupin. Návrat prvostupňových dětí je na základě dobrovolnosti. Zákonní zástupci nechť zváží, zda dítě do 

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

Složení skupin je neměnné po celou dobu docházky. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 

5. 2020. Maximální počet žáků ve skupině je 15. 

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. V průběhu pobytu ve třídě nemusí 

žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). 

Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a 

sáček na uložení roušky. 

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je důvodem k 

nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny. 

Před zahájením výuky 25. 5. 2020 odevzdá každý žák vyplněné a zákonným zástupcem podepsané ČESTNÉ 

PROHLÁŠENÍ, s datem podepsání ne starším jednoho dne, o neexistenci příznaků virového infekčního 

onemocnění. Bez něj nebude možné žáka vpustit do školy! Toto prohlášení lze doručit touto formou: 

vhozením do schránky školy nebo osobním odevzdání třídnímu učiteli v den nástupu do školy před 

započetím výuky. 

Školní družina bude v provozu pouze pro skupinu dětí z 1. ročníku, a to od 7:30 - 8:00 hod. a od 12:00 do 

15:00 hod. 

Skupina žáků 1. ročníku: vstup do školy je umožněn v 7:45 hod., výuka začíná v 8:00 hod., v 11:25 hod. se 

žáci odeberou na oběd a z oběda jdou rovnou do šatny. V 11:45 hod. odcházejí ze školy nebo do družiny, 

kde budou k vyzvednutí od 14:30 – 15:00 hod.      

Skupina žáků 2. – 5. ročníku: vstup do školy je umožněn od 8:00 hod., výuka začíná v 8:15 hod., v 12:00 

hod. se žáci odeberou na oběd a z oběda jdou rovnou do šatny a odcházejí domů. Žáci, kteří se nestravují 

v jídelně školy, odcházejí domů již v 12:00 hod. 

Výuka nebude probíhat podle rozvrhu třídy, je zakázána tělesná výchova, plavání i mimoškolní akce. 

Žáci, kteří se neúčastní výuky osobně, dostávají i nadále učivo v rámci distanční výuky. Online výuka již 

probíhat nebude. 

Mgr. Klára Literová 

ředitelka školy 

Celý materiál MŠMT je ke stažení zde: Ochrana zdraví (MŠMT). Čestné prohlášení ke stažení: zde. 
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