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ÚPRAVA PROVOZU ŠKOLY  ZA MIMOŘÁDNÉ SITUACE OD 25.5. DO 26.6.2020 

V souladu s harmonogramem uvolňování vládních opatření v oblasti školství bude od pondělí      

25. května 2020 umožněna osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol                                   

na organizovaných aktivitách formou školních skupin. Návrat prvostupňových dětí by měl být na 

základě dobrovolnosti, zákonní zástupci by měli zvážit, zda dítě do školy pošlou či nikoliv. V rámci 

ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich 

rodinných příslušníků, bude i nadále pokračovat distanční výuka – zadávání domácí práce. 

Organizace: 

 Škola bude v provozu od 7:30 do 15:00 hodin. 

 Žáci se budou před školou shromažďovat v odstupech 2 m (vyznačené značky před 
vchodem do školy) dle časového harmonogramu začátku vzdělávací činnosti jednotlivých 
tříd. Prosíme o dodržení rozestupů a stanovených časů pro jednotlivé třídy.             

 Do školy bude žáky (školní skupinu) odvádět pedagogický pracovník určený pro danou 
školní skupinu. 

 Přezouvání žáků bude probíhat ve třídách jednotlivých skupin. 

 Dopolední vzdělávací činnost bude probíhat:                                                                                        
PT, 1. třídy 7:30 – 11:30 hodin / 2. třídy 7:40 – 11:40 / 3. třídy 7:50 – 11:50 hodin                      
4. třídy 8:00 – 12:15 hodin / 5. třídy 8:10 – 12:30 hodin.  

 Odpolední činnost pro PT, 1. – 3. třídy bude zajištěna do 15:00 hodin.                                                                                                                               

 Počet žáků ve školní skupině je maximálně 15, aby byla splněna podmínka jeden žák v lavici 
s rozestupem 2 metry (nejméně 1,5 metru). 

 Složení skupin bude neměnné - žáci po celý den a až do konce června nebudou moci 
skupinu změnit. 

 Nepřihlášení žáci nebudou moci být dodatečně zařazeni do činnosti školních skupin. Nelze 
nastoupit do školní skupiny později než k 25.5.2020. 

 Dopolední vzdělávací činnost nebude probíhat podle rozvrhu. Obsahem vzdělávacích 
činností bude plnění úkolů, které žáci dostávají v rámci distanční výuky. 

 Obsahem odpolední činnosti bude procvičování učiva s možností využití vlastní pomůcky, 
individuální hra bez kontaktu s druhými žáky – dodržení vzdálenosti mezi žáky 1,5 – 2 m, 
možnost využití vlastní hračky.  

 Vzdělávací činnosti i dohled nad žáky budou zajištěny pedagogickými pracovníky (učitel/ka, 
vychovatel/ka, asistent/ka pedagoga). 

 Tělesná výchova není možná, pobyt venku jen v areálu školy (atrium). 

 Žák 25.5. odevzdá desky – portfolium založených prací z období od 11.3. do 25.5.2020. 

 Zákonní zástupci zajistí:  
1. svačiny a obědy (včetně nápojů) 
2. minimálně 2 roušky na den, sáček na uložení roušky 
3. papírové kapesníky, vlastní dezinfekce 
4. čestné prohlášení 

 Ve společných prostorách školy budou roušky povinné. 

 Ve třídách bude zajištěno pravidelné větrání, dezinfekce a průběžný úklid. 

 Školní rok 2019/20 bude ukončen v pátek 26.6.2020. 
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Pokud žák během docházky od 25.5. do 26.6. onemocní, rodič je povinen neprodleně školu 
informovat. Při návratu do školy se žák musí prokázat lékařským potvrzením, že může zpět do 
kolektivu a donese nové čestné prohlášení. 

Upozorňujeme, že přijetí dítěte do školní skupiny bude podmíněno podepsáním čestného 
prohlášení zákonným zástupcem dítěte o nerizikovosti žáka a dalších osob, které s ním sdílejí 
společnou domácnost, s datem ne starším jednoho dne. Podepsané čestné prohlášení bude 
žák odevzdávat v den nástupu do školy – 25.5.2020.  
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