
Zahájení výuky pro žáky 1. stupně 

 

Výuka pro žáky 1. stupně bude zahájena v pondělí 25. 5. 2020. Stejně jako u devátého ročníku je  

i v tomto případě zákonný zástupce povinen vyjádřit zájem o docházku dítěte do školy. Třídní učitelky 

1. stupně rozeslaly rodičům předběžné informace a přihlášku (dotazník), jehož obsahem jsou kromě 

možnosti projevení zájmu i informace, které potřebujeme pro přípravu školy a jejího chodu v době 

nástupu 1. stupně. Doporučujeme rodičům, kteří budou mít zájem o docházku dítěte do školy, aby 

dotazník vyplnili a odeslali třídním učitelkám nejpozději do pondělí 18. 5. 2020 do 13,00 hodin. To je 

poslední termín pro sdělení zájmu o docházku dítěte do školy. Dodatečné projevení zájmu po tomto 

termínu již není možné. Každý zákonný zástupce přihlášeného dítěte je dále povinen podepsat čestné 

prohlášení o zdravotním stavu dítěte s informací o vymezení osob s rizikovými faktory. Toto čestné 

prohlášení předkládá zákonný zástupce nebo žák při prvním vstupu do školy (v pondělí 25. 5. 2020) 

pověřenému pedagogickému pracovníkovi. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše nebo 

je žák při prvním vstupu neodevzdá, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. Stejně tak 

nebude umožněna přítomnost nepřihlášeným žákům. 

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

Do budovy nesmí tyto osoby vstupovat ani při případném osobním vyzvednutí žáka po vyučování. 

Organizace výuky a vzdělávacích aktivit žáků 1. stupně  

✓ Přihlášení žáci se dostaví do budovy školy v pondělí 25. 5. 2020 v čase určeném pro 

jednotlivé skupiny (dělení do skupin a čas nástupu bude žákům sdělen dodatečně 

prostřednictvím třídních učitelů – nejpozději do 22. 5. 2020)  

✓ Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých 

tříd a ročníků. Pokud to bude možné, budeme vytvářet skupiny ze žáků jedné třídy nebo 

jednoho ročníku.  

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

škole do 30. 6. 2020.  O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.  

✓ Maximální počet žáků ve skupině je 15. 

✓ Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině se nebudou měnit. 

✓ Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než 25. 5. 2020. 

✓ Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý pracovní den. 

✓ O tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány, rozhodne 

ředitel školy. 

✓ Vzdělávací aktivity budou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je 

zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Cílem 

odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části 

přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.   

✓ Vzdělávací aktivity budou zajišťovat pedagogičtí pracovníci. V dopolední části mohou 

vzdělávací a výchovnou činnost ve skupině zajistit i vychovatelé nebo asistenti pedagoga. 

Odpolední výchovnou a vzdělávací činnost zajišťují přednostně vychovatelé nebo asistenti 

pedagoga.  

✓ Ranní družina nebude poskytována.  

✓ Metody a obsah vzdělávacích a zájmových aktivit bude přizpůsoben složení konkrétní 

školní skupiny, jak vzhledem k věku žáků, tak úrovni jejich vědomostí, znalostí a dovedností. 

✓ Obsah a forma všech vzdělávacích a zájmových aktivit bude volena tak, aby byla zajištěna 

hygienická a epidemiologická opatření. 

✓ Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než  

3 dny, požádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda 



bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na 

vysvědčení žáka.  

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

vysvědčení.  

✓ Výuka tělesné výchovy v běžné podobě nebude probíhat. 

✓ Zařazení pohybových chvilek na protažení a relaxaci je doporučené, stejně jako pobyt ve 

venkovním prostředí na pozemku školy.  

✓ Aktivity mimo areál školy nejsou možné, stejně jako školy v přírodě či jiné obdobné 

aktivity.  

✓ Začátek a konec vzdělávacích aktivit během dne stanoví ředitel školy. Začátek bude 

stanoven individuálně pro každou skupinu. Skupiny tak budou nastupovat s mírným časovým 

odstupem, aby nedocházelo ke kumulaci žáků v šatnách a před budovou školy. Konec 

jednotlivých denních aktivit a nástup na oběd bude probíhat rovněž s časovým odstupem. 

Aktivity jednotlivých skupin budou ukončeny s přihlédnutím k personálním možnostem školy, 

nejpozději do 16 hodin (to nevylučuje vyzvednutí dítěte v dřívějších odpoledních hodinách). 

Školní stravování  

✓ Od 25. 5. 2020 mohou žáci odebírat obědy. 

✓ Žáky, kteří potvrdí odběr obědů v přihlášce (dotazníku), vedoucí školní jídelny přihlásí 

do systému. Rodiče budou žáky pouze odhlašovat v případě žákovy nepřítomnosti. 

✓ Svačiny se připravovat nebudou.  

Základní hygienická pravidla  

Žáci jsou povinni dodržovat níže uvedená základní pravidla stanovená krizovými opatřeními: 

✓ Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). 

✓ Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními  

✓ Minimalizovat velké shromažďování osob před školou i ve vnitřních prostorách školy. 

✓ Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.  

✓ Všichni žáci i zaměstnanci jsou povinni nosit ve společných prostorách roušky.  

✓ Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.   

✓ 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). 

✓ 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. O aktuálním užívání roušek rozhoduje 

vyučující resp. přidělený pedagogický pracovník s ohledem na podmínky v učebně a 

provozované aktivity. 

✓ Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. 

✓ Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. 

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 či přípravy.  

 

 

Mgr. Vlastimil Šíbl, ředitel školy 

 


