
INFORMACE - výuka I. stupně od 25. 5. 2020 

Vážení rodiče,  

nařízení vlády ze dne 30. 4. umožňuje přítomnost žáků I. stupně ve škole. Pro žáky 1- 5. 

ročníku se škola otevře v pondělí 25. května 2020. Docházka žáků je dobrovolná. 

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy vyplněním přihlášky 

nejpozději do 15. 5. 2020 … ODKAZ NA PŘIHLÁŠKU: 

I. A 

II. A 

III. A 

IV. A 

V. A 

I. B 

II. B 

III. B 

IV. B 

V. B 

MŠMT vydalo informace k uvolňování epidemiologických opatření ve školách (celý text): 

odkaz ZDE 

__________________________________________________ 

Cesta do školy a ze školy  

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). 

Příchod ke škole a pohyb před školou 

 Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola se snahou co nejvíce 

minimalizovat velké shromažďování osob před školou.   

 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. 

 Škola bude organizovat příchod a příjem žáků až podle počtu přihlášených žáků 

(žáci jednotlivých tříd budou přicházet v časových intervalech k různým 

vchodům do budovy) 

 Škola stanoví zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy 

tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy. 

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení 

 Při prvním vstupu do školy předkládá žák prohlášení, bez kterého nebude do 

školy vpuštěn!!! … ODKAZ NA FORMULÁŘ 

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

 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.   

 Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.   
 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. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3MWjH1tqSrP7ZbHAKTlICI06riqV4FkU-Ojcyt5bvdMueYA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgtnpn8FQEPk6_QCBVecY8C7mMHejPdkO_Lt4WG2YP8YXeUA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSff19NqNw6zE4_ARSLTAPQX9qtgh3dvjSnndDd0mRLK6SKeWQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgnNmNnvCB5SRF78lTBl60uTDdC5rWRDmlpGsGiFH1d2xwCQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG6xmmAPH6IaqmyBRaH1AIdzkalCqIB25FZczpXBwXx6_QFg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjUzYKuqzREsbLSyYaWMKr6-uOkQPxznE5AT1APLHSl_oRYg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJ7d4MfRcXtjecY07u3O9o_dlzJRYz9z5tyv9Sa7n7AIWrrQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcCag8UWDeyPgHt2H1wc6DajDsHnxk5Ak947BvfakYGhr6LQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3gxKiVuUBnp0FWI1Bjag-ozd1B7g9aDXDwZ8d1B8Qe3-zKg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScimUd8X71hUq3HC7sj8W8srlTgeTiGd1cMAI50CluK6EP6GQ/viewform?usp=sf_link
file://///server/verejny/RŮZNÉ/COVID-19_výuka/MŠMT_dokumenty/ochrana_zdravi_zs.pdf
file://///server/verejny/RŮZNÉ/COVID-19_výuka/MŠMT_dokumenty/příloha_čestné_prohlášení.pdf


V budově školy 

 Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. 

 Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.   

 Škola zajistí ve spolupráci se zřizovatelem dostatečné množství dezinfekce.   

 Nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné 

osušení rukou umístěny před vstupem do školní jídelny. 

 Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány do tříd. 

Ve třídě 

 Neprodleně po přezutí si žáci uloží venkovní obuv do vlastní igelitové tašky a uloží na 

určené místo. Po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce.  

 Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým 

mýdlem).   

 Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné. Maximální počet žáků ve 

skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve 

třídě.   
 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. 

 Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. 

 Žáci si navzájem nepůjčují věci osobní potřeby (kalkulačky, propisky, kapesníky, 
apod.).  

 Škola vede evidenci o docházce žáků do školy 

Skupiny žáků 1. stupně 

 Základní školy zajišťují vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva 

zdravotnictví pro žáky 1. až 5. ročníku základní školy.  

 Maximální počet žáků ve skupině je 15.   

 Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti 

žáků ve škole do 26. 6. 2020. 

 O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.  
 Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020. 

Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně 

 Je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové 

aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány.  

 Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část.  

Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje 

v rámci vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze 

vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který 
je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku.  

 Cílem odpolední části (nejpozději do 14,45h) je zajistit zájmové vzdělávání žáků. 

Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP 

školní družiny. 

Vzdělávací aktivity zajišťuje jakýkoliv pedagogický pracovník, je možné, že výuku 

povede i jiný než TU dané třídy. V dopolední části mohou vzdělávací a výchovnou 
činnost ve skupině zajistit i vychovatelé nebo asistenti pedagoga.  

 Ranní družina není poskytována. 

 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. 
 Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná.  

 Začátek a konec vzdělávacích aktivit během dne stanoví ředitel školy. 

BUDE AKTUALIZOVÁNO - DLE POČTU DĚTÍ A MOŽNOSTECH PERSONÁLU 

DOSTÁT TĚMTO PRAVIDLŮM. 



Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního 

stravování 

 Bude řešeno dle počtu přihlášených strávníků a možnostech 

personálních/technických a hlavně hygienických.  

 Stravování bude v případě dostatečného zájmu a možností školy zajištěno ve školní 

jídelně při zajištění hygienických pravidel.  

 Stravu vydávají zaměstnanci školní jídelny.  

 Pokud budou žáci ve školní jídelně, tak sedí na předem připravených a určených 
místech s dodržením bezpečných rozestupů. 

 Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního 

sáčku. 

 V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. 

 Při neplánované nepřítomnosti žáka ve škole je první den neplánované nepřítomnosti 
strávník nárok na odebrání stravy. Oběd bude vydán v menu boxu v době 13,00 – 

13,20 hodin (přístup z východní strany budovy vchodem do jídelny). 

 
Osoby s rizikovými faktory 

 
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami. 
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma   

    bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou. 

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou  

    farmakologickou léčbou např. hypertenze. 

4. Porucha imunitního systému, např. 

   a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), 
   b) při protinádorové léčbě, 

   c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně, 

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2). 

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou  
    podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza). 

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 

 

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny? 

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený 

výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné 

domácnosti.  

Doporučujme, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové 

skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.  


