
Vážení rodiče, 

vzdělávací aktivity pro 1. stupeň se realizují pro skupiny 15 žáků. Složení skupin je neměnné po 

celou dobu. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020. 

Vzdělávací aktivity budou probíhat v pracovní dny dle rozpisu. Pro třídy bude stanoven čas a místo 

příchodu do školy. Skupinu si na daném místě vyzvedne vyučující. Žáci budou přítomni po celou 

dobu výuky. Nepřítomnost žáků omlouvají e-mailem nebo telefonicky zákonní zástupci s časovým 

předstihem. Provoz ranní družiny je zrušen, odpolední družina bude do 16 hodin pouze pro 

žáky 1. a 2. ročníku. 

V budově školy jsou dodržována hygienická pravidla, která byla stanovena MŠMT. Žáci si 

přinesou minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení, sešity, učebnice a psací potřeby dle dohody 

s vyučujícím. Žáci, kteří budou chodit do školní jídelny na obědy, si přinesou igelitové návleky 

na boty. 

Distanční výuka bude i nadále probíhat, avšak může dojít k organizačním změnám. 

Informaci o času příchodu do školy a organizaci odchodu ze školy se zákonní 

zástupci dozvědí před 25. 5. 2020 ve vývěsce, na stránkách a FB školy.  

Přihlášením žáka ke vzdělávacím aktivitám se zákonný zástupce zavazuje, že se seznámil s 

pravidly Ochrany zdraví a provozu základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 

vydané MŠMT (najdete na odkazu http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-

a-ss) a principy provozu školy. Tiskopis čestného prohlášení a seznámení s vymezením rizikových 

skupin lze stáhnout z webu školy, mšmt nebo vyzvednout ve škole – ve schránce na dveřích školy.  

Při prvním vstupu do školy 25. 5. žák předloží prohlášení podepsané zákonným 

zástupcem (vyplnit i druhou stranu). Bez tohoto prohlášení nebude žák vpuštěn 

do školy a nebude se moci účastnit výuky. V případě, že žák nemůže nastoupit 

25. 5., je nutné v tento den dodat čestné prohlášení. 

 

Pohyb žáků v základní škole se řídí těmito principy: 

Cesta do školy a ze školy: 

 v souladu s aktuálním nařízením vlády 

 

Příchod ke škole a pohyb před školou:  

Při pohybu žáků před školou je nutné: 

 minimalizovat velké shromažďování osob před školou, 

 dodržovat odstupy 2 metry  

 shromažďovat se do skupin, které budou následně společně ve třídách 

 žáky před školou vyzvedne pověřený pedagogický pracovník 
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Vstup do budovy školy: 

 vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám 

 všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky 

 žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování 

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

školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy 

  

V budově školy: 

 přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor budou 

organizovány tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci, 

včetně zaměstnanců školy 

 při přesunech je nutné dodržovat odstupy 2 metry vždy, když je to možné 

 toalety jsou vybaveny tekutým mýdlem v dávkovači a nádobou na desinfekci  

 

Ve třídě:  

 žáci přichází do třídy s rouškou,  po umytí a dezinfekci rukou zaujímají stanovené místo 

(dezinfekce bude k dispozici v každé třídě) 

 složení skupin žáků  se stanoví předem a je neměnné 

 škola vede evidenci o docházce žáků do školy 

 použití WC jednotlivci je možné po celou dobu výuky 

  

Při podezření na možné příznaky COVID-19 bude žák umístěn do samostatné místnosti a rodiče 

budou ihned kontaktováni k vyzvednutí žáka. 

 

Všechna opatření platí k 18. 5. 2020. Pokud dojde k nějakým změnám, opatření budou upravena. 

Sledujte pravidelně stránky školy a třídy. 

 

 V České Třebové 18. 5. 2020 

Mgr. Radim Kolář 

    ředitel školy 

 

 

 


