
Vážení rodiče (zákonní zástupci) žáků 1. stupně, 

dle návrhu MŠMT je od 25. 5. 2020 možná osobní přítomnost žáků prvního stupně základních škol na 

vzdělávacích aktivitách ve škole. Přítomnost žáků bude možná pouze za přísných hygienických 

opatření a specifických podmínek. 

 

Pro vzdělávací aktivity jsou nastavena tato pravidla: 

1. Účast na vzdělávacích aktivitách je dobrovolná, zákonný zástupce musí žáka přihlásit písemnou 

přihláškou – viz Přihlášení žáka níže. 

2. Vzdělávací aktivity budou probíhat denně od 8,00 do max. 16,00 hodin. 

3. Ranní ani odpolední družina nebude v provozu, školní jídelna bude připravovat pouze obědy, 

nebude připravovat svačiny ani zajišťovat pitný režim žáků. 

4. Nebude se jednat o klasickou výuku v jednotlivých předmětech podle rozvrhu hodin, volba 

obsahu a formy činností je v kompetenci školy podle daných podmínek. 

5. Přihlášení žáci budou rozděleni do skupin po max. 15 žácích, složení skupin je neměnné. Skupiny 

mohou být tvořeny ze žáků různých tříd i ročníků. 

6. Vstup do školy bude umožněn jen žákům, rodiče (zákonní zástupci) nebudou mít do budovy 

školy přístup. 

7. Žáci budou do školy vpuštěni pod dohledem pedagogického pracovníka v časových 

intervalech nejdříve od 7,45 hodin. Přesné určení doby a formy shromáždění žáků před budovou 

v areálu školy bude stanoveno podle počtu přihlášených žáků a počtu skupin. 

 

8. Každá skupina bude mít přidělené pedagogické pracovníky. Nemusí to být třídní učitel daného 

žáka, pravděpodobně to bude školou určený jiný pedagogický pracovník (učitel 1. stupně ZŠ, učitel 2. 

stupně ZŠ, vychovatelka ŠD, asistent pedagoga). Třídní učitel bude nadále pokračovat v distanční 

výuce s žáky, kteří se docházky do školy nezúčastni. 

 

9. Dobrovolné vzdělávací aktivity budou probíhat v dopoledním bloku se zaměřením na plnění 

zadaných výukových úkolů a odpoledním bloku formou zájmových aktivit, případně pobytu na školní 

zahradě. Mezi dopoledním a odpoledním blokem bude vydáván v cca 11,30 – 13,30 hodin oběd ve 

školní jídelně. Konkrétní rozvrhy skupin a časový rozvrh výdeje oběda bude stanoven s ohledem na 

počet přihlášených žáků a počet skupin. 

 

10. Žák se musí zúčastnit dopoledního bloku, po obědě během odpoledního bloku může v určenou 

hodinu odcházet domů. Pro odchod domů je nutné v přihlášce zvolit hodinu odchodu – viz Přihlášení 

žáka níže. 

 

13. Pro odchod žáků jsou stanoveny během odpoledního bloku hodiny 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00 

hodin. V tuto hodinu vyjdou odcházející žáci sami před budovu školy, kde si je musí zákonný zástupce 

převzít. V jiný čas žáka vyzvednout nelze, zákonný zástupce si nesmí pro žáka přijít do budovy školy.  

Odchod ve 13: 00 hodin bude možný, pokud již žák bude dle časového rozvrhu po obědě. Časový 

rozvrh oběda bude určen s ohledem na věk dětí, to je nejmladší žáci nejdříve, nejstarší žáci nakonec. 

 



14. Škola vede evidenci o docházce žáků, zameškané hodiny se nezapočítávají do počtu hodin na 

vysvědčení. V případě nepřítomnosti žáka informuje zákonný zástupce ihned školu o důvodech 

nepřítomnosti. 

 

15. Výuka tělesné výchovy není možná, aktivity mimo areál školy nejsou možné. 

 

16. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků,  žáků a jejich 

rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat pravidelné distanční vzdělávání. 

 

 

Přihlášení žáka 

1. Zákonný zástupce musí žáka k účasti na vzdělávacích aktivitách přihlásit formou písemné 

přihlášky nejpozději do neděle 17. 5. 2020. Formulář přihlášky je v příloze, zveřejněn je i na webu 

školy. 

 

2. Zákonný zástupce přihlášku vyplní včetně časového údaje o odchodu žáka a pošle jí formou přílohy 

ve zprávě v EduPage výhradně na adresu třídního učitele. Neposílejte přihlášku na mailovou adresu 

školy ani jinému pedagogickému pracovníku nebo vedení školy. 

 

3. Zákonní zástupci, kteří nebudou dítě přihlašovat, neposílají žádnou, tedy ani zápornou přihlášku. 

 

4. Pokud nemá zákonný zástupce možnost přihlášku stáhnout a vyplněnou poslat zpět elektronickou 

cestou, může si formulář přihlášky vyzvednout v kanceláři školy denně od 8,00 do 10,00 hodin, 

vyplnit ručně a vhodit do schránky na budově školy vedle hlavního vchodu do 1. budovy. 

 

4. Přihláška musí být doručena nejpozději v neděli 17. 5. 2020. Po tomto termínu již nebude možné 

žáka přihlásit.  Na jinak, než uvedeným způsobem doručené přihlášky, nebude brán zřetel. 

 

5. Každý přihlášený žák musí první den školy odevzdat zákonným zástupcem podepsané čestné 

prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Bez tohoto čestného 

prohlášení nebude docházka žáka do školy možná. Formulář čestného prohlášení je v příloze a na 

webu školy, popřípadě k vyzvednutí v kanceláři školy v uvedené hodiny. 

 

6. Pokud žák patří do rizikových skupin specifikovaných v čestném prohlášení, nemůže se docházky 

do školy zúčastnit. 

 

 

Chování žáka 

1. Žáci musí ve škole i v areálu patřícím ke škole dodržovat rozestupy min. 2m, každý žák bude sedět v 

lavici sám. 

 

2. Každý žák musí mít denně 2 čisté roušky a sáček na jejich uložení. Roušku musí žák nosit ve všech 

společných prostorách školy (chodba, toalety). Při vlastních vzdělávacích aktivitách ve třídě bude mít 

roušku pouze na pokyn učitele. 

 



3. Šatny žáků v suterénu nebudou v provozu, žáci se nebudou přezouvat, popř. si můžou nosit 

přezůvky v tašce, oblečení si odloží ve třídě. 

 

5. Každý žák musí bezpodmínečně dodržovat stanovené hygienické předpisy a pokyny všech 

zaměstnanců školy. Pokud žák nebude dodržovat stanovené hygienické předpisy a respektovat 

pokyny, může být ze vzdělávacích aktivit vyloučen. 

 

6. Žákovi s příznaky na infekci dýchacích cest nebude vstup do budovy umožněn. V případě, že se 

příznaky objeví během dne, bude žák izolován v samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný 

zástupce s potřebou okamžitého vyzvednutí žáka, současně bude informována Krajská hygienická 

stanice. 

 

 

V Táboře dne 11. 5. 2020    Mgr. Petr Zamrzla, ředitel školy 

 

 

 


