
Informace pro zákonné zástupce o možnosti osobní účasti žáků na vzdělávacích aktivitách s 
platností od 25.5.2020. 

 
 
V souvislosti s postupným uvolňováním bezpečnostních opatření bude už brzy umožněn návrat 

do školy žákům 1. stupně (1. - 5. ročník). 

Provoz ve škole bude probíhat v souladu s doporučeními epidemiologů a podle pokynů, které 

vydalo Ministerstvo školství. Jejich dodržování bude jednou z podmínek docházky a dítě bude 

moci být z docházky vyloučeno v případě, že nastavená pravidla nebude dodržovat. Před 

přihlášením doporučujeme přečíst celý dokument Ministerstva školství, z nějž níže vybírám a 

upřesňuji nejdůležitější zásady: 

● Rouška 

○ Cestou do školy i při pobytu v ní děti musí mít zakrytá ústa i nos rouškou. (Výjimku 

může povolit vyučující, a to pouze v uzavřené učebně a za dodržení dalších 

pravidel.) 

○ Na den musí mít každý dvě roušky a sáček na odkládání použité roušky. 

● Hygiena 

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

○ Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na 

dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky. 

○ Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány do tříd.  

○ Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít 

dezinfekci na ruce. 

 

● Omezené kontakty 

○ Z přihlášených žáků budou vytvořeny skupinky o max. počtu 15 žáků, tyto skupiny 

budou stálé, jejich složení se nebude měnit. (Budou tvořeny s ohledem na 

docházku do odpolední skupiny a mohou být složeny z dětí napříč třídami a 

ročníky). 

○ Ke skupině bude přidělen jeden zaměstnanec školy, ten si každé ráno skupinku 

vyzvedne v dohodnutý čas na školním dvoře. 

○ Každé skupině bude přidělena jedna učebna, ostatní prostory nebudou moci být 

využívány. 

○ Žáci budou muset mezi sebou udržovat vzdálenost 2 m, v lavici budou sedět po 

jednom. 

○ Skupinky se nebudou smět vzájemně potkávat, tzn. bude vytvořen rozvrh, podle 

kterého budou skupinky v různých časech přicházet do školy, využívat školní 

pozemek a odcházet ze školy. (Rozvrh vytvoříme, až budeme znát počet 

přihlášených a poté ho zveřejníme na webových stránkách školy.) 

http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi
http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi
https://www.zslipence.cz/files/wwbku1cb-metodika-msmt-k-otvirani-skol.pdf


 

● Personální zajištění 

○ Bude upřesněno podle počtu přihlášených žáků. 

○ Vzhledem k náročnosti realizace dálkového vzdělávání, které bude v nezměněné 

podobě pokračovat, je pravděpodobné, že třídní učitele nebudeme pro dopolední 

skupiny využívat nebo jen v nutných případech. 

● Aktivity dopolední skupiny 

○ Nadále bude probíhat výuka dálkovým způsobem, který jsme v březnu pečlivě 

nastavili – tzn. vyučující budou zadávat úkoly zaběhnutým způsobem vždy na celý 

týden, některé práce si vyžádají ke kontrole a na ně pak budou dětem poskytovat 

zpětnou vazbu, dále budou pokračovat podle rozvrhu také on-line hodiny. 

○ Děti, které se přihlásí do školní skupiny na dopolední blok, budou pod dohledem 

přiděleného pedagoga (učitel, vychovatel, asistent pedagoga) samostatně pracovat 

na zadaných domácích úkolech. 

○ Budeme se snažit zajistit školním skupinám i účast na on-line setkání (limitujícím 

faktorem bude síla wifi signálu). 

○ Výuka tělesné výchovy je zakázána. 

○ Aktivity mimo areál školy nejsou možné, pobyt venku je možný pouze na pozemku 

školy. 

○ Začátek a konec dopoledního bloku bude stanoven s ohledem na výše uvedená 

bezpečnostní pravidla podle počtu přihlášených žáků - předpokládám cca do 

12.00. 

 

● Aktivity odpolední skupiny 

Vzhledem k uzavření školní jídelny a nemožnosti opustit školní pozemek budou 

odpolední aktivity organizovány do 14.00. 

○ Ranní družina není poskytována.  

○ Do odpolední skupiny se mohou přihlásit i žáci, kteří nenavštěvovali školní 

družinu. 

○ Aktivity v tomto bloku budou volnočasové, přičemž budou muset být dodržovány 

bezpečnostní zásady: 

■ Bezpečné vzdálenosti mezi dětmi. 

■ Pobyt na školním pozemku (školní dvůr, malý školní dvůr, hřiště) podle 

rozvrhu, aby se nepotkávaly různé skupiny. 



■ Omezené používání her a hraček, protože není možné zajistit jejich 

vydesinfikování po každém použití (tzn. děti nebudou hrát stolní 

společenské hry, nebudou hrát míčové hry, využívat hernu a hračky ŠD 

apod.). 

■ Odpolední blok bude navazovat na dopolední blok, ukončení odpoledního 

bloku bude naplánováno s ohledem na výše uvedená bezpečnostní pravidla, 

rozvrh bude zveřejněn. 

 

PŘIHLÁŠKA k osobní docházce dítěte do školy 

K docházce je potřeba se přihlásit, tzn. vyplnit do 18.5.2020 Přihlášku - bude odeslána 

elektronicky. 

V den zahájení provozu - 25.5.2020 je nutné odevzdat příslušnému pedagogickému pracovníkovi 

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, ke stažení na 

webových stránkách. 

Shrnutí: 

● Přihlášku je nutné zaslat do 18. května. 

● Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění podepsané 

zákonným zástupcem odevzdá žák příslušnému pracovníkovi školy 25.5.2020. 

● Přihlášky zaslané po termínu nebudou moci být akceptovány! 

● Přihlásit je možné dítě k docházce pouze na dopolední blok nebo na dopolední i odpolední 

blok. 

● Po přihlášení se docházka stává pro žáka povinnou a případnou absenci ve škole je 

potřeba omluvit učiteli, který bude ke skupině přiřazen. 

● Docházka žáků 1. stupně bude zahájena 25. května. 

● V případě, že dítě z docházky odhlásíte, budeme u jeho jména značit omluvenou neúčast. 

Docházka se eviduje pouze pro pořádek, do celkové absence se zameškané hodiny z 

docházky po 11., resp. po 25. květnu nezapočítávají. 

 

OČR 

Podle informací z médií by nárok na ošetřovné měli po otevření škol ztratit všichni zákonní 

zástupci dětí do 13 let. Výjimkou by měli být rodiče, jejichž dítě patří mezi osoby s rizikovými 



faktory nebo s takovou osobou žijí ve společné domácnosti. Tuto skutečnost by mělo stačit 

doložit čestným prohlášením. 

V případě, že přihlásíte své dítě k docházce do školy, bude Vaše OČR ukončeno. Pokud byste se 

později rozhodli své dítě z docházky omluvit a nechat si je doma, je to samozřejmě možné, ale již 

Vám nebudeme moci vydat potvrzení o uzavření školy. 

Rozhodnutí, zda poslat dítě do školy nebo ne, může být pro rodiče složité. Nedokážeme poradit 

správnou variantu a rozhodnout se musí každá rodina podle okolností a podle svého nejlepšího 

vědomí a svědomí.  

Ivana Matějíčková 
ředitelka školy 

  
 
 
 
 


