
 

 

 

 

 

 

Organizace vzdělávání na prvním stupni od 25. 5. 2020 – všeobecné informace 
 

Vážení rodiče, 

 

základní škola se pro žáky 1. stupně otevře od 25. května. Provoz bude splňovat pokyny, které vydalo MŠMT. Pro zbytek 

roku jsme si stanovili tyto priority:  

1. zajištění bezpečného a hygienického prostředí pro žáky i zaměstnance, zamezení výskytu Co-Vid ve škole   

2. obnovení osobních vztahů mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a vyučujícími  

3. posílená psychologická podpora dětí ze strany pedagogů   

4. práce s úkoly zadávanými během distanční výuky, jeho zopakování, procvičení, zvládnutí  

5. opakování látky probrané před uzavřením školy, jeho zopakování, procvičení, upevnění 

6. v rozumné míře probírání dalších témat  

 

Na základě předběžného zjišťování zájmu jsme předběžně stanovili skupiny po max. 15 žácích, které odpovídají 

jednotlivým třídám. K výuce ve škole je potřeba se přihlásit.  

 

Přihlášení k výuce:  

 Přihlášení je možné vyplněním online dotazníku, termín pro vyplnění je 18. 5. 2020  

o dotazník naleznete zde: https://forms.gle/GTZEPUp3sjTxwEzJ6 

o rodičům, kteří nezvládnou dotazník vyplnit, pomůžou telefonicky třídní učitelé, prosím kontaktujte je  

 Před prvním vstupem do školy odevzdá zákonný zástupce:  

o písemné seznámení s vymezením rizikových skupin a čestné prohlášení o neexistenci příznaků 

virového onemocnění  

o tento dokument je zaslán jako příloha této zprávy, je umístěn na webových stránkách a vytištěný 

připraven na vrátnici školy 

 

Organizace výuky:  

 Složení skupin je do konce školního roku neměnné.  

 Žáci, kteří se nepřihlásí ve stanoveném termínu, nebudou moci být do skupiny přijati.  

 Ranní družina nebude v provozu.  

 Vstup do školy bude žákům umožněn v určený čas.  

 Časový rozvrh výuky je nastaven individuálně pro každou skupinu a je přílohou tohoto sdělení.  

 O jednu skupinu se může starat více pedagogů, žádný pedagog ale nebude působit ve více skupinách.  

 V provozu bude školní jídelna. 

 Konec oběda bude v rozmezí od 11:20 do 12:20 – po jednotlivých skupinách.  

 Odpolední část bude organizovaná zejména pro nejmenší děti, konec nejpozději do 16:00.  

 Nebude probíhat plavání ani tělocviky.  

 V případě hezkého počasí budeme co nejvíce využívat přilehlého parku.  

 

Hygienická pravidla:  

 Prostory školy jsou denně dezinfikovány.  

 Třídy, jídelna a společné prostory jsou vybaveny desinfekcí na ruce a také antibakteriálním mýdlem.  

 Každý žák s sebou musí mít dvě roušky a igelitový pytlík pro odkládání roušky.  

https://forms.gle/GTZEPUp3sjTxwEzJ6


 Ve společných prostorách a v areálu parku žáci nosí roušky, ve třídách při výuce lze roušky po domluvě 

s pedagogem sundat.  

 

Další důležité informace:  

Vzdělávání ve škole je dobrovolné, žáci, kteří zůstanou doma, budou i nadále vzdělávání dálkově. Forma dálkového 

vzdělávání bude nastavena individuálně pro jednotlivé třídy s ohledem na poměr počtu žáků ve škole a doma.  

Žáci, kteří budou vykazovat příznaky onemocnění, nebudou do školy vpuštěni. Při změně zdravotního stavu ve škole 

budou rodiče informováni a neprodleně si dítě ve škole vyzvednou.  

Žáci, kteří budou i po informování zákonných zástupců opakovaně porušovat hygienická opatření a pravidla, mohou 

být ze skupiny vyloučeni.  

 

Ačkoliv jsme se snažili nastavit organizaci co nejlépe, je možné, že při provozu se objeví nutnost nějakých změn. Proto 

prosím sledujte průběžně webové stránky školy a Edookit.  

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.  

Těšíme se velmi na setkání!  

 

Jakub Vaštík  


