
Vážení rodiče, 

v úvodu Vám děkuji za spolupráci při distanční výuce, za ochotu, vstřícnost a trpělivost v této nelehké 
době. 

Od 25.5.2020 bude moci probíhat dobrovolná docházka žáků 1. stupně do základní školy. Počet 
skupin a jejich složení budu moci stanovit až na základě podaných závazných přihlášek. Maximální 
počet žáků ve skupině je 15. Složení skupin je neměnné. 

V současné době bych mohla na základě Vašeho předběžného zájmu o dobrovolnou docházku žáka 

do školy za dodržení všech hygienických podmínek stanovených MŠMT v dokumentu OCHRANA 

ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 a se 

zohledněním personálních možností školy sestavit 3 dopolední skupiny a 1 odpolední skupinu. 

Předběžně plánuji zachování stávajících tříd. Protože skupiny musí mít stejné složení dopoledne 

i odpoledne, bude odpolední aktivita pro tu skupinu, která bude v zájmu o odpolední aktivitu 

nejpočetnější. Úplata za školské služby se nehradí (nejedná se o školní družinu). 

Z výše zmíněného vyplývá, že pro dvě skupiny bude možná pouze dopolední přítomnost ve škole. 

Jedna skupina bude moci být ve škole dopoledne i odpoledne. 

Pro každou skupinu bude dán přesný čas příchodu do školy, který bude nutné dodržet, aby 

nedocházelo k potkávání s žáky jiných skupin. 

Čas příchodů bude: 7,40 nebo 7,50 nebo 8,00 hodin. Výuka pak bude začínat v 7,50 nebo 8,00 nebo 

8,10 hodin. 

Čas ukončení dopolední výuky bude: 11,30 nebo 11,50 nebo 12,10 hodin. 

Čas ukončení odpolední aktivity bude nejpozději v 16 hodin. 

Rozvržení skupin, a tím příchod a ukončení výuky, se dozvíte po závazném přihlášení, zároveň 

budete dotázáni na způsob odchodu žáka z oběda nebo ze školy (čas, doprovod). 

U přechodu hlavní silnice bude zajištěn ranní dohled od 7,30 do 8,00, odpoledne bude zajištěno 

převádění žáků v 15 hodin. 

Ve školní jídelně budou zajištěny teplé obědy pro přihlášené žáky. Po skončení dopolední výuky se 

žáci se zakrytými ústy a nosem v doprovodu vyučující přesunou do školní jídelny. Zde si vydezinfikují 

ruce, roušku odloží při samotné konzumaci jídla a pití, a to do VLASTNÍHO sáčku nejlépe 

uzavíratelného, a obdrží příbor a oběd. Vše bude probíhat za dodržování stanovených hygienických 

pravidel. 

Žáci se mohou účastnit vzdělávacích aktivit od 25.5.2020 za těchto podmínek: 

 Zákonný zástupce zváží rizikové faktory a žáka přihlásí k účasti na vzdělávací aktivitě do 
18.5.2020, později přihlášené žáky nelze zařadit do vzdělávací aktivity. Žáka lze přihlásit 
elektronicky (mailem, přes Bakaláře) třídnímu učiteli nebo ředitelce školy, vyplněnou 
a podepsanou přihlášku musí žák odevzdat nejpozději při prvním příchodu do školy, tj. 
25.5.2020, bez odevzdané přihlášky nebude žák do školy přijat. Žáka nelze zařadit do školní 
skupiny později, než k 25. 5. 2020. 



 Pokud žák patří do rizikové skupiny, zákonní zástupci zváží tyto rizikové faktory a rozhodnou 
o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. 

 Zákonný zástupce předloží nejpozději s prvním vstupem do budovy školy písemné čestné 
prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, 
dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a písemné seznámení s vymezením rizikových skupina 
stanovených Ministerstvem zdravotnictví. 

Žák musí dodržovat předepsané provozní podmínky. Další podmínky jsou v dokumentu 

MŠMT: OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 
2019/2020. 

 Při příchodu do školy budou žáci dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo 
mimořádnými opatřeními. Před školou pro všechny osoby platí povinnost zakrytí úst a nosu. 

 Před školou vyzvedává skupina žáků v určený čas stanovený pedagogický pracovník. 

 Žák bude mít s sebou 2 roušky (1 při příchodu do školy na obličeji a druhou v sáčku), a jeden 
další sáček na odkládání roušky. Škola nebude poskytovat roušky ani sáčky. Bez roušek a sáčků 
nebude žák do školy vpuštěn. Doprovázející osoba nemá do školy povolen vstup. 

 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, musí se 
roušky nosit i ve třídě. Při sejmutí si ji každý žák ukládá do sáčku. 

 Neprodleně po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se 
i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). 

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

 Všichni žáci a zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. 

 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po 
upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení 
žáka ze skupiny.  

 Výuka tělesné výchovy není možná. 

 Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání 
na dálku. 

 Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. 

 Ranní družina není poskytována. 

 Při podezření na virové onemocnění bude žákovi změřena teplota a kontaktována hygienická 
stanice. 

 Škola vede evidenci docházky (omlouvání obvyklým způsobem). 

 Smyslem vzdělávacích aktivit v této době není primárně sběr podkladů pro hodnocení na 
vysvědčení. 

 

V Olbramovicích 14.5.2020      Mgr. Věra Kutišová 

         ředitelka školy 


