
Vážení rodiče, 

věnujte prosím pozornost následujícím informacím k případné účasti Vašeho dítěte na prezenční 
výuce po znovuotevření školy pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020.  

 

Podmínky nástupu do školy 

 

ŠKOLA ZAJISTÍ 

Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními 
(není tedy nutné např. u doprovodu žáka / členů společné domácnosti).  
Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. 

Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do 
skupiny, a odvádí je do šatny a následně do třídy. Nikomu jinému nebude do budovy školy 
umožněn vstup.
Škola stanoví zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy tak, aby 
nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy.  
Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce 
po předchozím umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).  
Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici. 
Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole 
do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy – pokud to bude možné, skupiny 
budou vytvořeny podle kmenových tříd. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 
2020.  
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. 
Před opuštěním třídy si žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky. 
Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor budou 
organizované tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně 
zaměstnanců školy. 
Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. 
Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy 
nacházejí, bude prováděno nejméně jednou denně. 
Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, bude prováděna 
několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve 
společných prostorách).  
Toalety budou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, dezinfekcí v dávkovači a 
jednorázovými papírovými ručníky. 









Základní škola zajišťuje vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví 
pro žáky 1. až 5. ročníku základní školy takto: 
 
Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den. 
Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci 
vzdělávání na dálku. Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci (vychovatelé nebo 
asistenti pedagoga). 
Obsah a forma všech vzdělávacích aktivit budou voleny tak, aby byla zajištěna hygienická a 
epidemiologická opatření.  
Aktivity mimo areál školy nejsou možné.
Škola vede evidenci o docházce žáků. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny požaduje 
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. 
Začátek a konec vzdělávacích aktivit bude vzhledem k nutnosti dodržení stanovených 
mimořádných hygienických a epidemiologických opatření organizován dle následujícího rozvrhu: 
(Rozvrh bude eventuálně upraven po 18.5.2020.) 
 
 
Skupiny složené z žáků 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B se shromáždí pod dohledem vyučujícího ve 
vymezeném prostoru před školou v 7.45 hod, odkud vyučující postupně odvedou jednotlivé 
skupiny do šatny a následně do třídy, kde bude probíhat dopolední výuka. 
Skupiny složené z žáků 1.A, 1.B, 2.B, 3.A, 3.C se stejně tak shromáždí pod dohledem 
vyučujícího ve vymezeném prostoru před školou v 8.15 hod, odkud rovněž vyučující postupně 
odvedou jednotlivé skupiny do šatny a následně do třídy. 
Skupiny složené z žáků 1.C a 2.A se shromáždí pod dohledem vyučujícího ve vymezeném 
prostoru před budovou ŠD v 7.45 hod a vyučující postupně odvedou jednotlivé skupiny do šatny 
a následně do třídy.    
Skupiny složené z žáků čtyř Montessori tříd se shromáždí pod dohledem vyučujícího ve 
vymezeném prostoru u zadního vchodu do školy v 8.30 hod, odkud vyučující postupně odvedou 
jednotlivé skupiny do šatny a následně do třídy, kde bude probíhat dopolední výuka.  
 
 
Skupiny složené z žáků 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B budou končit dopolední výuku v 11.15 hod a pro 
žáky, kteří budou přihlášeni na oběd v ŠJ, zajistí vyučující ještě dohled při obědě.     
Skupiny složené z žáků 1.A, 1.B, 2.B, 3.A, 3.C budou končit dopolední výuku v 11.45 hod a pro 
žáky, kteří budou přihlášeni na oběd v ŠJ, rovněž zajistí vyučující ještě dohled při obědě.     
Skupiny složené z žáků 1.C a 2.A budou končit dopolední výuku v 11.10 hod a pro žáky, kteří 
budou přihlášeni na oběd, zajistí vyučující ještě dohled při obědě.                                                                 
Skupiny složené z žáků čtyř Montessori tříd budou končit dopolední výuku v 12.00 hod a pro 
žáky, kteří budou přihlášeni na oběd v ŠJ, zajistí vyučující ještě dohled při obědě. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Odpolední program bude zajištěn pod vedením vychovatelek školní družiny do 16.00 hod pro 6 
(7) skupin žáků. (To nevylučuje vyzvednutí dítěte v dřívějších odpoledních hodinách.)  
 
Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části 
přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družin.  

Obsah a forma všech zájmových aktivit budou voleny tak, aby byla zajištěna hygienická a 
epidemiologická opatření.  

Aktivity mimo areál školy nejsou možné.
Ranní družina není poskytována.  
Při překročení stanoveného počtu žáků ve skupinách bude hlavním kritériem pro upřednostnění 
dětí k zařazení do odpoledního programu školy věk dítěte (upřednostněni budou mladší žáci), 
sourozenec v nižším ročníku a rodič zdravotník, záchranář, policista nebo hasič.  

  

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ 

 
zajištěno v ŠJ 
Vydávání obědů bude probíhat za dodržování níže uvedených pravidel:  
Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si sami ani příbory.  
V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin. Při stravování jsou zajištěny 
obvyklé rozestupy jako ve třídě. 
Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku. 
Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.  
 
 
RODIČE (ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE) ZAJISTÍ 

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 18. 5. 2020 vyplněním 
dotazníku (viz příloha) a jeho předáním (odesláním mailem) třídní učitelce. 
Dítě 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.  
První den výuky a následně každé pondělí žák odevzdá zákonným zástupcem podepsané 
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení 
s vymezením osob s rizikovými faktory (viz příloha). Bez tohoto prohlášení nebude žákovi 
umožněn vstup do školy. 
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové 
skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. 
Na každý den musí mít dítě nejméně 2 sterilní roušky a 2 podepsané sáčky. (Jeden na 
roušky čisté, druhý na použité.) 
 
Vážení rodiče, jelikož jsme ve stavu mimořádných provozních a bezpečnostních opatření, prosíme 
Vás, pokud máte tuto možnost, (např. nejste v této době v pracovním poměru, jste doma na 
rodičovském příspěvku, mateřské dovelené apod.), aby děti odcházely ze školy po skončení 
dopoledního bloku, event. po obědě ve školní jídelně. Děkujeme za vaši vstřícnost a pochopení. 
9. 5. 2020             vedení ZŠ Sídliště Vlašim 


