
Přítomnost žáků 1. stupně ve škole v období od 25. 5. 2020 do konce školního roku 2019/2020 

1. V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 25. 5. 2020 umožněna 

osobní přítomnost žáků 1. stupně – zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku 

do školy. 

2. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než 25. 5. 2020 – škola eviduje docházku žáka. 

Zákonný zástupce má povinnost informovat školu o důvodu nepřítomnosti žáka ve škole a o 

tom, zda bude žák nadále do školy docházet. 

3. Při prvním vstupu do školy musí předložit zákonný zástupce žáka prohlášení o neexistenci 

příznaků virového infekčního onemocnění – příloha č. 1. 

4. Výuka bude probíhat od pondělí do pátku v době od 7,45 do 11,20 (12,15) hod. dle nového 

rozvrhu. V odpoledních hodinách bude zajištěna činnost školní družiny (do 15,10 hod.). Ranní 

družina by neměla být poskytována.  

Maximální počet žáků ve skupině je 15 a během celé doby je toto složení neměnné. Skupiny 

budou tvořeny tak, aby je navštěvovali žáci jedné třídy. S tím souvisí i činnost školní družiny – 

budou otevřena všechna 3 oddělení školní družiny, ale pro maximální počet 45 dětí, které 

budou odpovídat vytvořeným dopoledním skupinám (mělo by se jednat o žáky z 1. – 3. třídy).  

Složení skupin a zařazení dětí do školní družiny bude záležet na počtu přihlášených žáků – 

rodiče budou včas informováni o tom, zda dítě bude mít možnost navštěvovat školní družinu 

či ne. 

5. Od 25. 5. 2020 bude za zvýšených hygienických podmínek zajištěno stravování ve školní 

jídelně.  

6. Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.  Do školy je 

umožněn vstup jen žákům, nikoliv doprovodným osobám. 

7. Všichni žáci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky. 

8. Škola pro žáky i zaměstnance zajistí ochranné štíty, které budou používat žáci dle pokynů 

vyučujících. 

9. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky (bude-li žák navštěvovat školní 

družinu tak 3 - 4 roušky) a sáček na uložení roušky. Použití roušek ve třídě a ve školní 

družině bude záviset na rozhodnutí pedagoga. 

10. Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci budou pohybovat. 

11. Škola zajistí pro žáky dostatečné množství dezinfekce. 

12. 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. 

13. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům 

COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní 

infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. 

 

 


