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Vážení rodiče, 

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 bude od 25. 5. 2020 umožněna osobní 

přítomnost žáků I. stupně ve škole. 

Žáci se budou vyučovat ve skupině s maximálním počtem žáků 15, složení skupiny je po celu 

dobu neměnné. Nelze se tedy do výuky zapojit v jiném termínu. Skupiny mohou být tvořeny 

žáky různých tříd a ročníků. Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině by se neměli měnit.  

Výuka bude probíhat každý pracovní den, rozsah výuky (začátek a konec vzdělávacích aktivit) 

bude upřesněn podle počtu přihlášených žáků. Dopolední výuka bude probíhat v rozsahu, který 

škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku, odpolední část vzdělávání vychází ze vzdělávacího  

obsahu ŠVP školní družiny. 

Ranní družina nebude poskytována. 

Výuka tělesné výchovy není možná. 

Škola povede evidenci o docházce žáků. Omlouvání žáků z výuky bude probíhat standardně: 

oznámení (telefonicky, Bakaláři, e-mail) v den nepřítomnosti a písemná omluvenka 

v omluvném listě. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci 

zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda žák bude nadále do skupiny 

docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka. 

Dle usnesení vlády je zákonný zástupce povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do     

18. 5. 2020. Zájem o docházku prosím oznamte prostřednictvím formuláře (příloha), který 

můžete zaslat zpět e-mailem, prostřednictvím systému Bakaláři, vhodit do schránky umístěné 

před vstupem od areálu školy, případně telefonicky: 604 753 310 (následně písemnou formou 

po nástupu do školy). 

Před prvním vstupem do školy předkládá zákonný zástupce žáka čestné prohlášení o neexistenci 

příznaků virového infekčního onemocnění a písemné seznámení s vymezením rizikových 

skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Čestné přihlášení (příloha), bez jeho předání 

nebude žákovi povolen vstup do školy. 

Od 25. 5. bude žákům přítomným ve škole poskytnuta možnost školního stravování. 

 

 

 

 

Hygienická opatření  
 Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená 

krizovými opatřeními:  

o zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, 

o dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými 

opatřeními.  

 Škola zajistí organizaci pohybu tak, aby bylo minimalizováno velké shromažďování 

osob před školou. Konkrétní opatření budou stanovena až podle závazně přihlášených 

žáků.  

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

 Každý žák bude mít na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení použité roušky. 

 Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.  
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 Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního 

oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.  

 Neprodleně po přezutí, případně po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na 

ruce.  

 Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že bude dodržována zásada jeden žák 

v lavici ve třídě.  

 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.  

 Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.  

 Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.  

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

 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům 

COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní 

infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.  

 Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude škola postupovat dle 

manuálu vydaného MŠMT dne 30. 4. 2020.  

 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržení 

po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka 

do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.  

 

 

 

 

V Chomuticích, 4. 5. 2020    Mgr. Hana Tulková 

 

 

 

 

 


		2020-05-04T11:47:05+0200
	Hana Tulková




