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Informace k přítomnosti žáků 1. stupně ZŠ ve škole
Vážení rodiče,
od 25. května 2020 budou základní školy zajišťovat vzdělávací aktivity dle mimořádného
opatření MŠMT a MZ pro žáky 1. až 5. ročníku základní školy.
Pohyb žáků v základní škole se řídí těmito principy
Cesta do školy a ze školy
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená
krizovými opatřeními.
Škola při zahájení pobytu ve škole na tuto skutečnost žáky upozorní.
Příchod ke škole a pohyb před školou
v určený čas pověřený pracovník, který žáky organizuje do
skupiny.
a nosu.
opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
Vstup do budovy školy
pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
ve společných prostorách roušky.
na den minimálně 2 čisté roušky a sáček na uložení
roušky.
po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do
školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.
h tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých
skupin.

V budově školy
byly minimalizovány kontakty mezi skupinami.
mýdlem v dávkovači, nádobou na
dezinfekci s dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
Časté větrání je preventivním faktorem. Důkladné čištění všech místností, povrchů a
předmětů musí být prováděno nejméně jednou denně.

Ve třídě
Neprodleně po přezutí, popřípadě 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 po celou dobu, tj do 30. 6. 2020.
Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020. O zařazení žáků do skupin
rozhoduje ředitel školy. Pokud je to možné, je vhodné vytvořit skupiny ze žáků jedné třídy
nebo jednoho ročníku.
Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden
žák v lavici ve třídě.
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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.

Je nutné zajistit rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet odstup mezi žáky 2
metry (nejméně 1,5 metru).
Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
evidenci o docházce žáků do školy.
Při podezření na možné příznaky COVID-19
COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní
infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
Školní stravování v zařízení školního stravování
Školní stravování – vydávání obědů při zajištění níže uvedených pravidel bude možné od 25.
května 2020.
nebudou nabírat a nebudou si brát ani příbory.
budou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. A dále budou zajištěny rozestupy mezi
jednotlivými skupinami.
a pití, a to do vlastního sáčku.

Vzdělávací aktivity žáků
Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý pracovní den, v dopolední části
bude zajištěno vzdělávání žáků v obsahu, který realizujeme v rámci vzdělávání na dálku.
Vzdělávací aktivity budou zajištěny pedagogickými pracovníky takto:
1. ročník a 2. ročník Mgr. Libuše Trlidová (on-line výuka) a Milena Rydlová
3. ročník a 4. ročník PhDr. Jana Dlouhá PhD
5. ročník Mgr. Dagmar Bartoňová a Zuzana Kobrlová (on-line výuka) a Mgr. Zdeněk Stuchlík
a Mgr. Petra Balcarová.
Bude vedena evidence docházky. V případě nepřítomnosti žáka, škola žádá informaci od
zákonného zástupce, informaci o důvodech nepřítomnosti.
Časový rozpis vzdělávacích aktivit
skupiny

1.-2. ročník

3.-4.ročník

5. ročník

Příchod ke škole

7,30

7,45

8,00

Začátek aktivit

7,45

8,00

8,15

Přestávka

8,30 – 8,40

8,45 – 8,55

9,00 – 9,10

Velká přestávka

9,10 – 9,30

9,30 – 9,50

9,50 – 10,10

Oběd

11,10 – 11,30

11,35 – 11,55

12,00 – 12,20

Odchod domů

11,35

12,00

12,25
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Odpolední blok

11,30 – 15,00

