
Vážení rodiče,  

dle rozhodnutí vlády bude od 25. května 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně na 

vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. 

O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy. V případě většího počtu přihlášených 

žáků z jedné třídy (než je povolených 15) dojde ke sloučení dětí z různých tříd. Při rozdělování 

do skupin bude přihlédnuto také k účasti na odpoledním bloku, aby se minimalizoval počet 

dospělých osob, které jsou v kontaktu s dětmi v jedné skupině.  

Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve 

škole do 30. 6. 2020. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020. 

 

Pokud máte zájem o osobní přítomnost Vašeho dítěte na vzdělávacích aktivitách, vyplňte, 

prosím, Návratku (ke stažení v sekci Covid-19 - Výuka). 

Návratku zašlete podepsanou a naskenovanou mailem třídním učitelům Vašich dětí, popř. 

vhoďte do schránky u hlavního vchodu do školy, a to nejpozději do pátku 15. 5. do 14.00 h. 

 

Doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory a rozhodli o účasti žáka na 

vzdělávacích aktivitách.  

Před prvním vstupem do školy předkládá zákonný zástupce žáka podepsané čestné 

prohlášení (Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění). 

Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole 

umožněna. 

 

Roušky, sáčky, případně rukavice si žáci přinesou vlastní, dezinfekci zajistí škola. 

 

Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně 

 

• Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den. 

• Je zcela v kompetenci ředitelky 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. Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci. 

V dopolední části mohou vzdělávací a výchovnou činnost ve skupině zajistit asistenti 

pedagoga, vychovatelé, případně učitelé 2. stupně.  

• Odpolední činnost zajišťují přednostně vychovatelé. Odpolední blok pro žáky 1. až 3. ročníků 

bude končit nejpozději v 16:00 hod. Z organizačních a personálních důvodů nelze zajistit 

odpolední blok pro žáky 4. a 5. ročníku. 

• Pro dopolední i odpolední blok platí stejná hygienická a epidemiologická opatření 

(1 žák v lavici, rozestup 2 metry, …).   

• Ranní družina není poskytována. 

• Obsah a forma všech vzdělávacích aktivit budou voleny tak, aby byla zajištěna hygienická 

a epidemiologická opatření. 



• Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 

3 dny je zákonný zástupce povinen informovat o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda 

bude žák nadále do skupiny docházet.  

• Smyslem vzdělávacích aktivit v této době není primárně sběr podkladů pro hodnocení na 

vysvědčení. 

• Výuka tělesné výchovy v běžné podobě není možná. 

• Začátek a konec vzdělávacích aktivit během dne stanoví ředitelka školy po zjištění zájmu 

a vytvoření skupin 

 

Vážení rodiče, upřesňující pokyny k organizaci budou zveřejněny na našich webových stránkách 

nejpozději do 22. 5. 2020.  Veškeré informace k ochraně zdraví a provozu školy do konce školního 

roku jsou k přečtení v sekci „Covid-19 – Výuka“ na našich webových stránkách v nabídce MENU. 

Mgr. Ivana Severová 


