
Informace o výuce pro žáky 1. – 5. ročníku 

Vážení rodiče, 

vzhledem k tomu, že od 25. 5. 2020 mohou dle v pokynu MŠMT nastoupit žáci na docházku na 1. stupni 

v rámci dobrovolnosti, početně omezených a neměnných skupinách za zvýšených hygienických  

a bezpečnostních opatření. Organizace není jednoduchá z personálního ani prostorového hlediska. 

Díky tomuto nařízení jsme nuceni přistoupit k organizačním změnám v rozvrhu všech žáků (nejen  

ve škole, ale i doma na online výuce).  

Výuka bude probíhat v žákovských skupinách za předem stanovených závazných pravidel a to v době 

od 8,05 hodin do 16 hodin. Bude rozdělena na dopolední blok /7:30 – 12:30 hodin/ a odpolední blok – 

školní družina /11:30 – 16:00 hodin/. Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě 

nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, požádá škola o 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. Hodnocení je nedílnou součástí procesu vzdělávání a po dobu výuky  

ve skupinách bude zejména formativní. Žákům bude poskytována srozumitelná a účinná zpětná vazba 

k dosahování pokroku. Smyslem vzdělávacích aktivit v této době není primárně sběr podkladů  

pro hodnocení na vysvědčení. Výuka tělesné výchovy bude prováděna jinou formou, než v běžné 

podobě. Plavání do konce školního roku se ruší, bude nahrazeno v příštím roce. 

Pravidla, za kterých bude výuka probíhat: 

1. Po nástupu 25. 5. 2020 nebude možné měnit složení stanovených skupin. Pokud plánujete pozdější 

nástup dítěte do školy, je třeba včas informovat o této skutečnosti třídního učitele a čestné prohlášení 

dítě přinese při nástupu.  Při nástupu bude žákům změřena teplota bezdotykovým teploměrem 

(chráníme žáky i své zaměstnance), v následujících dnech bude měření prováděno náhodně. 

2. 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. V případě výskytu potíží v době pobytu ve škole, bude žák izolován a vyzván 

zákonný zástupce k jeho vyzvednutí. 

3. Při cestě do školy se vztahují na žáky obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, 

zejména zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky a dodržení odstupů 2 metry. 

4. Před vstupem do školy se žáci nebudou shromažďovat, budou dodržovat rozestupy 2 m. Žáci budou 

seznámeni se stanovištěm shromažďování, kde si je vyzvedne příslušný pedagog. 

5.  Do budovy školy vstupují pouze žáci, vstup doprovázejícím osobám je zakázán jak při vstupu  

do školy, tak při odchodu /vchod bude otevřen od 7,40 hodin/. 

6.  Po vstupu do školy se žáci přezují a provedou dezinfekci rukou dezinfekčním prostředkem / stojan 

na chodbě/. Dezinfekce je dále umístěna ve třídách a na toaletách.  Žáci si vstříknou dezinfekci  

do dlaně, rozetřou po rukách a nechají oschnout, je zakázáno manipulovat s těmito rozprašovači jiným 

způsobem. 

 



7. Po provedení dezinfekce odcházejí žáci v rozestupech do tříd za dohledu pedagoga, neshromažďují 

se na chodbách a ani nevstupují do jiných tříd. 

8.  V učebně bude max. 15 žáků dle rozpisu, každý sedí sám v lavici. 

9.  Žáci budou vybaveni dvěma rouškami a igelitovým sáčkem na roušku nebo ochranným štítem /zajistí 

zákonný zástupce/, ve společných prostorách žák roušku nosí vždy a ve třídě určuje pravidla vyučující. 

10. Žáci si budou mýt ruce nebo dezinfikovat po přestávce mezi jednotlivými výukovými bloky,  

před jídlem a po použití toalet 

11. Obědy (teplé) pro žáky 1. – 5. ročníku zapsané do skupin budou zajištěny, dle přihlášek zákonných 

zástupců přihlásí obědy vedoucí školní jídelny.  

12. Ve školní jídelně se skupiny nepotkávají a každý strávník sedí sám u stolu, roušku si sundá a vloží 

do sáčku, po jídle si roušku opět nandá, ruce si dezinfikuje před jídlem i po jídle, příbory jsou žákovi 

podány zabalené společně s obědem u okénka. 

13. Žák, který na obědy chodit nebude a bude v odpolední skupině, si donese se svoji skupinou stravu 

do školní jídelny, kde se nají dle stejných pravidel, jako ostatní žáci. 

14. Odpolední blok od 11:30 hodin do 16:00 hodin povedou vychovatelky nebo asistentky pedagoga a 

bude probíhat pod stejnými hygienickými pravidly jako dopolední blok, budou se střídat vnitřní  

i venkovní aktivity. Prosíme zákonné zástupce, aby v první den nástupu dítěte do školy, napsali  

do deníčku ŠD odchody ze ŠD na celý týden (samostatně x s doprovodem) a odchody dodržovali.  

15. Žáci, kteří se účastní pouze dopoledního bloku, odcházejí sami po skončení výuky. 

16. Informace pro žáky, kteří zůstávají doma na online výuce, budou nadále zveřejňovány na třídních 

webech. 

 

Všem (našim zaměstnancům, žákům a jejich rodičům, zákonným zástupcům) velké díky za dosavadní 

spolupráci.  

 

         Mgr. Lada Flachsová, 

         ředitelka školy 

 


