
Informace k otevření školy od 25. května pro vzdělávání žáků prvního stupně 

formou školních skupin 

➢ Účast žáků nebude povinná, i nadále bude pokračovat distanční výuka. 

➢ Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý pracovní den od 7.35 a jsou 

rozděleny na dopolední a odpolední část, nejdéle však do 16 hodin. 

➢ Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků dle obsahu, který škola realizuje 

v rámci vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze 

vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který 

je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku. Aktivity povedou pedagogičtí 

pracovníci- učitelé, vychovatelé, asistenti pedagoga, podle výběru ředitelky školy. 

➢ Dětem bude umožněn pobyt na školní zahradě v neměnných skupinách 

➢ Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Dítě si bude možné 

vyzvednout  jen v přesně daných časech, po písemné domluvě. 

Ranní družina není poskytována. Odpolední část bude probíhat v budově školy. 

➢ Do školy může přijít pouze zdravý žák. Podmínkou jeho nástupu do školy je 

podepsání čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního 

onemocnění. Rodiče se zároveň zavazují , že neprodleně oznámí ředitelství školy 

změnu ve výše uvedených údajích. 

➢ Pokud zákonný zástupce čestné prohlášení nepodepíše a při vstupu do školy 

nepředloží, nebude žákovi vstup do školy umožněn. Čestné prohlášení si lze stáhnout 

na webových stránkách školy nebo také vyzvednout za dveřmi hlavního vchodu školy 

vždy od 7.30 do 14.00 hodin. 

➢ Obědy zajišťuje školní jídelna za dodržení předepsaných pravidel. 

Dětem bude poskytováno plnohodnotné jídlo. 

Zákonní zástupci přihlásí obědy u paní vedoucí školní jídelny nebo prostřednictvím 

třídní učitelky nejpozději  do 20.5. 

➢ Před první vyučovací hodinou odevzdá žák zákonnými zástupci podepsané Čestné 

prohlášení 

➢ Složení skupin je neměnné po celou dobu do 30.6. 2020 

Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25.5 2020 

Pro přihlášené žáky je účast na vzdělávacích aktivitách povinná, škola vede evidenci o 

docházce žáků do skupin. 

V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, budou zákonní zástupci školu 

informovat o důvodu nepřítomnosti a o tom, zda žák bude nadále do skupiny 

docházet. 

Informace o zařazení do skupiny se dozvíte nejpozději 22.5. prostřednictvím zprávy 

od třídního učitele. 

➢ Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla (webové stránky školy) 

Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce 

v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy (popřípadě 

k vyřazení žáka ze školní skupiny 

➢ Pedagogové vyzvednou žáky před školou po skupinách ve stanoveném čase. 

Časový rozpis bude stanoven až po 18.5., kdy bude znám počet přihlášených žáků. 

Pedagogové odvedou žáky do šatny a do tříd, aby nedocházelo ke kontaktu mezi 

skupinami.                                                             


