
Vzdělávání žáků na 1. stupni ZŠ od 25. 5. 2020  

Vážení rodiče,  

na základě uvolňování mimořádných opatření MZ ČR, mohou od 25. 5. 2020 do škol docházet žáci 1. 

stupně ve formě školních skupin. Účast žáků na této formě vzdělávání není povinná.  

Na základě vašich odpovědí do 18.5. 2020 na náš Google forms dotazník Vás informuji o organizaci 

vzdělávání základní školy do 30.6.2020:  

14 žáků distanční formou – žák se bude vzdělávat na dálku 

Budeme Vám emailem posílat týdenní plán a naopak Vy nám pošlete vypracované úkoly zpět. 

Zvažujeme možnost alespoň krátké konzultace na SKYPE, případně telefonicky. 

29 žáků prezenční formou  - každodenní docházka žáka do školy 

1. skupina - 1. ročník 

2. skupina - 2. ročník + 3. ročník 

3. skupina - 4. ročník 

4. skupina - 5. ročník 

Obsah výuky ve škole bude shodný s obsahem výuky na dálku. 

Ve škole bude nutné dodržet řadu organizačních, hygienických a bezpečnostních pokynů. Věříme, že 

tato změna nebude pro děti stresující a budou nová pravidla respektovat. 

V případě, že se rozhodli pro zařazení Vašeho dítěte do školní skupiny, žák první den nástupu přinese 

vyplněné a podepsané Čestné prohlášení „O neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění 

včetně prohlášení o písemném seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených 

Ministerstvem zdravotnictví“. 

Váš podpis na Čestném prohlášení musí být aktuální, tzn. nejdéle den před nástupem. 

Pokud Čestné prohlášení při prvním vstupu žák nebude mít, nebude mu umožněn vstup do školy. 

 

Organizační pokyny k zajištění docházky, výuky a dodržování hygienických 

opatření  

Cesta do školy, pohyb před školou a cesta ze školy  

Na žáky se vztahují obecná pravidla chování stanovená mimořádnými nebo krizovými opatřeními 

(nebude-li aktualizováno jinak), zejména:  

 zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky 

  dodržení odstupů 2 metry  



Vstup a pravidla pro pohyb v budově školy  

 první den žáky před školou vyzvednou vyučující 

 vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům 

 všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky 

 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, po 

prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, 

resp. k vyřazení žáka ze skupiny  

Organizace výuky a pravidla pro dodržování hygieny  

 Provoz školních skupin od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 ve dnech pondělí až pátek 

Budova školy se otevírá pro žáky v 7:45 hod. 

1. ročník - v čase 8:00 – 11:30 hod., oběd 11:30 – 12:00 hod. 

2. a 5. ročník - v čase 8:00 – 13:00 hod., oběd 5. ročník 11:30 – 12:00 hod., oběd 4. ročník 

12:00 – 12:30 hod., oběd 2. + 3. ročník 12:30 – 13:00 hod., 

skupiny 4. a 5. ročníku po obědě pokračují ve svých učebnách ve výuce do 13:00 hod. 

odpolední vzdělávací aktivity (školní družina) do 15:00 hod. 

 neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce, 

doporučuje se i důkladné předchozí umytí rukou (20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). 

 maximální počet žáků ve skupině žáků je 15, složení skupin je neměnné 

 žáci budou sedět v lavicích po jednom  

 v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je 

zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru), záleží na rozhodnutí pedagoga 

 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, vyučující 

zajistí vyvětrání učebny 

 žák je po přihlášení povinen školní skupinu navštěvovat. Žáka nelze zařadit do školní skupiny 

později, než k 25. 5. 2020. Škola vede evidenci o docházce žáků. 

 Neúčast žáka ve školní skupině je nutné omluvit.  

Při podezření na možné příznaky COVID-19  

 nikdo 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), nesmí do školy vstoupit  

 pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné 

místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka 

  o podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici  

 

V Kněžpoli dne 20.5.2020      Mgr. Irena Šichová 


