
Informace o hygienických a provozních podmínkách účasti žáků      

1.-5. tříd na vzdělávacích aktivitách ve škole od 25.5.2020 

 

Vážení rodiče! 

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je umožněno žákům 1. až 5. ročníku ZŠ  

účastnit se od 25. 5. 2020 vzdělávacích aktivit ve škole, a to při splnění následujících 

podmínek a za pokračujícího vzdělávání na dálku. 

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

a ročníků. Maximální počet žáků ve skupině je 15.  Složení skupin je neměnné po celou dobu 

od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 26. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin 

rozhoduje ředitelka školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.  

Pedagogičtí zaměstnanci (tj. učitelé, vychovatelé a asistenti pedagogů) přidělení ke skupině 

by se neměli měnit.   

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 18.5.2020 do 8:00 

hodin podáním podepsané přihlášky (emailem ucast@zsnadvodovodem.cz  nebo osobně ve 

vrátnici školy 8-12 hod.). Účast není povinná. Pokud zákonný zástupce žáka přihlásí, eviduje 

se docházka. V případě nepřítomnosti žáka informuje zákonný zástupce o důvodu této 

nepřítomnosti a zda bude žák nadále do skupiny docházet. 

O přijetí žáků rozhodne ředitelka školy po obdržení žádostí zákonných zástupců. 

Rozhodnutí je dané organizačními, technickými a personálními možnostmi školy.     

Můžeme vytvořit maximálně 12 žákovských skupin. Bude-li počet zájemců větší, bude 

rozhodujícím kritériem výběru nižší věk žáka. 

Nezbytné je také, aby v pondělí 25.5.2020 žáci předali zákonným zástupcem podepsané 

Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění. Doporučujeme věnovat 

pozornost rizikovým faktorům uvedeným v tomto prohlášení a dobře zvážit účast žáka na 

vzdělávacích aktivitách. 

Zákonný zástupce je povinen neprodleně informovat školu o změně zdravotního stavu žáka.   

Pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do 

samostatné místnosti, bude kontaktován zákonný zástupce a informována spádová hygienická 

stanice. 

Další organizační a hygienické informace: 

1.) Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená 

krizovými opatřeními, zejména: zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky a dodržení odstupů 

2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.  
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2.) Pohyb před školou: žáci dodržují zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky a odstupy 2 

metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními. Přicházejí nejdříve 10 minut 

před stanoveným časem. Zákonný zástupce nesmí vstupovat do budovy školy. 

3.) Pedagogický pracovník si žáky ve stanovenou dobu vyzvedne, odvede je do šaten a do 

učebny. 

4.) Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den. Přesný začátek a 

konec vzdělávacích aktivit (cca 8 – 16 hodin) sdělíme po přihlášení žáků. S vytvořením 

skupin a přesným harmonogramem příchodů a odchodů budou všichni seznámeni do 22.5. 

Čas příchodu je nutno dodržet, na pozdější příchod nebude brán zřetel a žák nebude do školy 

puštěn.  

5.) Po ukončení vzdělávacích aktivit pedagogický pracovník žáky odvede do šaten a před 

budovu školy. Pedagogický dozor nad žáky poté už není možno provádět. 

6.) Vzdělávací aktivity budou rozděleny na dopolední a odpolední část. V dopolední části 

bude hlavním cílem vzdělávací obsah, odpovídající tomu, který je žákům zadáván formou 

vzdělávání na dálku. V odpolední části bude realizované i zájmové vzdělávání žáků.  

7.) Aktivity mimo areál školy nejsou možné. 

8.) Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Roušky 

musí nosit všude ve společných prostorách školy. 

9.) Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Řídit se pokyny pedagogického 

pracovníka organizujícího činnost skupiny. Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném 

upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k 

vyřazení žáka ze skupiny. 

10.) Školní stravování bude zajištěno formou studených obědových balíčků. Změna na 

stravování formou vydáváním obědů je možná jen při malém počtu žáků přihlášených 

k vzdělávacím aktivitám. 

 

Přihláška i Čestné prohlášení je ke stažení na webových stránkách školy nebo ve vrátnici (8-12hod.) 

 

Jana Jeřábková, ředitelka školy 

 


