
Informace a pravidla k průběhu 

vzdělávacích aktivit pro žáky 1. stupně 

Důležitá upozornění: 

Účast na vzdělávacích aktivitách je možná pouze v případě, že nejpozději 

25. 5. 2020 při příchodu do školy byl odevzdán originál čestného prohlášení 

o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, 

dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) Datum podpisu čestného prohlášení 

nesmí být starší než 3 dny. Tedy maximálně 22. 5. 2020. 

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. Při vstupu 

do budovy bude žákům změřena teplota bezkontaktním teploměrem. Pokud 

bude mít žák teplotu 37,1℃ a vyšší, nebude mu umožněna účast na 

vzdělávacích aktivitách. 

 

Pokud bude žák v průběhu vzdělávacích aktivit vykazovat některé z příznaků 

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), škola žáka okamžitě izoluje, kontaktuje zákonného 

zástupce a spádovou hygienickou stanici. 

Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti 

žáků ve škole do 30. 6. 2020. (Platí i pro odpolední aktivity. Žáci z různých 

skupin se nesetkávají.) Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než 

25. 5. 2020. (Není možné, aby rodič přihlásil dítě do skupiny dodatečně 

později.) 

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. 

Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. V případě absence či dřívějšího 

odchodu bude vyžadována omluvenka od zákonného zástupce.  
 

  



Předpokládaná organizace vzdělávacích aktivit pro žáky 
- v organizaci může dojít ještě ke změnám dle aktuálních pokynů vlády a MŠMT 

 

Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý den.  

Rozvrh a další pokyny zašle třídní učitel do středy 20. 5. 2020. 

Stravování pro žáky, kteří o ně projevili zájem, bude zajištěno. 

Příchod do školy starou budovou (u školní jídelny – budova A): 

Ranní družina nebude poskytována. 

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

Žáci se přezouvají až před svojí třídou. 

třída (skupina) příchod 

I. a IV. 7.10 – 7.20 

II. a III. 7.25 – 7.35 

V. 7.40 – 7.45 
 

 

Odchod žáků ze školy bude starou budovou (u jídelny) podle tohoto harmonogramu: 

třída (skupina) po dopoledních aktivitách 

včetně oběda 

po odpoledních aktivitách max. v 

I. 11.10 16.00 (tel.: 734 530 003) 

II. 11.15 14.00 

III. 11.20 13.00 

IV. 11.30 - 

V. 11.50 16.00 

Pokyny k zajištění hygieny: 

1. Žáci přicházejí do školy s nasazenou rouškou. 

2. Je zakázáno tvořit větší skupiny před školou a je nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu 

s krizovými nebo mimořádnými opatřeními. 

3. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. 

4. Po vstupu do třídy si žák okamžitě umyje ruce (důkladně 20 až 30 sekund vodou 

a antibakteriálním mýdlem). 

5. Každý žák musí mít na jeden den alespoň 2 roušky a sáček na použité roušky. Při sejmutí 

roušky si ji každý žák ukládá do sáčku. 

6. Každý žák musí sedět v samostatné lavici. 

7. Učitel může podle podmínek ve třídě povolit sundání roušky. 

8. Ve třídě je tekuté antibakteriální mýdlo v dávkovači a papírové ručníky. 

9. Žáci si po každém vzdělávacím bloku umyjí ruce ve své třídě.  

10. Žáci využívají pouze WC na patře, kde mají učebnu, a vstupují tam jednotlivě.  

 

 
 

19. 5. 2020 Mgr. Eva Šimečková 
 ředitelka školy 


