
INFORMACE - vzdělávací aktivity žáků 2. stupně od 8. 6. 2020 

Vážení rodiče,  

z doporučení MŠMT může být žákům 2. stupně umožněna přítomnost v základní škole, dle 

tohoto dokumentu ale škola není povinna tuto činnost zajišťovat, pokud k tomu nemá 

podmínky. Docházka žáků je dobrovolná. 
V našich podmínkách se bude jednat o individuální nebo skupinové konzultace nebo setkání 

s vyučujícím, socializační aktivity a vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí 

žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole (to budou moci udělat i 

žáci k docházce nepřihlášení po domluvě s vyučujícími).  

Snažíme se provoz zorganizovat tak, abychom žákům docházku do školy umožnili, ale bude 

se jednat o nutné provizorní řešení (pro ročník vymezeny 2 dny v týdnu = 2 x 180minut). V 
žádném případě nepůjde o plnohodnotné naplňování rozvrhu hodin. Upozorňujeme, že 

distanční výuka pokračuje i nadále a to i pro ty, kteří budou na konzultačních setkáních ve 

škole přítomni. Ve škole bude probíhat zejména kontrola úkolů a doplněných sešitů, 

pracovních sešitů a pracovních listů (za březen - květen) a případně řešeny dotazy a 

nejasnosti žáků k probraným tématům během této doby. 
 

Zákonný zástupce vyjádří zájem o docházku do školy vyplněním přihlášky nejpozději do 

půlnoci 3. 6. 2020 … ODKAZ NA PŘIHLÁŠKU: 

6. ročník  7. ročník  8. ročník  

 
Docházka 

 Je zcela dobrovolná. 

 Pro přihlášeného žáka je docházka na výuku závazná, a to z důvodu jeho bezpečnosti. 

V případě nepřítomnosti žáka na výuce bude zákonný zástupce neprodleně telefonicky 

informován.  
 Počet žáků ve skupině je stanoven do maximální výše 15 osob. 

 Rodič může své dítě následně z výuky písemně odhlásit. 

 Žák, který nenastoupí na výuku do ZŠ, bude mít možnost se přihlásit i později. 

 Rozsah pobytu žáků ve škole bude upřesněn dle organizačních možností školy ve 

čtvrtek 4. 6. 2020 podle počtu přihlášených v jednotlivých třídách (týká se 6. – 

8. ročníků). Při přípravě manuálu vycházíme z maximálně povoleného počtu 
osob (15) – jeden ročník = jedna skupina. 

V týdnu 8. – 12. 6. 2020 předběžně počítáme s účastí žáků ve dnech: 

 - 6. ročník ÚT a ČT vždy od 9,15 – 12,15h 

  - 7. a 8. ročník PO a ST od 9,15 – 12,15h 

Pravidla provozu ve škole a ve třídách 

 Docházky se mohou účastnit pouze zdraví žáci, zdravotně způsobilí, bez známek 
respiračního onemocnění – žádáme rodiče o důslednost a ohled na ostatní žáky a 

zaměstnance. Pokud žák projeví známky nemoci, bude izolován od ostatních žáků a 

budeme neprodleně kontaktovat zákonné zástupce. 

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

školy vpuštěn!!! … ODKAZ NA FORMULÁŘ 

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

Žáci nevstupují do školy samostatně, ale pod vedením pedagoga.  
pozn.: 6. ročník vstupuje žákovským vchodem, 7. ročník vstupuje žákovským vchodem, 8. ročník 
vstupuje vchodem z Plavnické ulice 
 

 Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. 

 Ve třídě bude maximálně 15 žáků, budou zůstávat ve své třídě, učitelé za nimi budou 

docházet. 
 Každý žák bude sedět v samostatné lavici. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSex_7Q3rxCJxH_t5rTxcVbNhA5lN6dDU01kTZe4PK7dzM2BHQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYNXSwxahvrrHc6olEpb5uNUJRj__iE1Lv_4mNlB2RYDNQqw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSck-9aiz0pfVvKCabNDy_z_YYtoqB2m2HW52F0eo6-d4ALDaw/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/1BUdfvpeSaxOpWnZK7w6ocmrLjExyw5Yv/view?usp=sharing


 Roušky  dle nařízení MŠMT budou mít žáci po celou dobu pobytu. Budou mít dvě 

vlastní roušky nebo jiného krytí úst a nosu (šála, šátek, atd.) a sáček na jejich 
uložení. O povinnosti nosit roušky ve třídě bude rozhodovat vyučující. Při pohybu 

mimo třídu je nošení roušek povinné. 

 Při vstupu do budovy a ve třídách budou umístěny dezinfekce – aplikace bude 

kontrolovaná. 

 Stravování pro žáky nebude. 

Další hygienická opatření: 

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

apod.). 
 Ručníky ve třídách i na toaletách jsou jednorázové, papírové. 

 Dezinfekce a dezinfekční mýdla jsou ve třídách, na toaletách i chodbách. 

 Zvýšený dohled na osobní hygienu. 

 Proškolení všech zaměstnanců školy o dodržování stanovených postupů a používání 

ochranných prostředků. 

 Bude probíhat pravidelná dezinfekce tříd, společných prostor. 

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. 

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

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


