
Přítomnost žáků 1. stupně ve škole od 25. 5. 2020 

V souladu s harmonogramem uvolňování vládních opatření v oblasti školství bude od pondělí 

25. května 2020 umožněna osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na organizovaných 

a zájmových aktivitách formou školních skupin. 

Účast žáků na prezenčním vzdělávání je dobrovolná. Žáci, kteří se nebudou účastnit prezenční výuky, 

budou pokračovat v plnění úkolů distančního studia podle stávajícího režimu. 

Žáci budou zařazeni do skupin dle rozhodnutí ředitele ZŠ, které bude vycházet z organizačních 

možností školy. Není možné zaručit zachování skupin podle tříd a třídních učitelů. Žáka nelze 

zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.  

Dopolední výuka bude probíhat pravidelně každý den, pro 1.-3. třídy od 8.00 – 11.40 (oběd 

pravděpodobně od 13.00 – 14.00), 4.-5. třídy 8.00 – 12.35 (oběd pravděpodobně od 11.00 -13.00). 

Časy nástupu do školy budou upřesněny dle počtu přihlášených.  

Rozvrh a obsah výuky stanoví příslušný vyučující. Obsah bude zaměřen na plnění úkolů distanční 

výuky. Tělesná výchova nebude probíhat. 

Odpolední skupiny budou organizovány do 16.00 pouze pro 1.- 3. ročník, pro další ročníky dle 

možností. Obsahem bude zájmové vzdělávání vycházející ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny. 

Ranní družina není poskytována. 

Škola bude zajišťovat obědy pro žáky 1. stupně v souladu s doporučením MŠMT. 

Závaznou přihlášku zasílejte do Bakalářů – Komens nebo emailu vašim třídním učitelům nejpozději 

do 15.5. 2020. Informaci prosím doplňte základními údaji: 

1. jméno a příjmení 

2. oběd ANO –NE 

3. odchod - po obědě nebo odpoledne cca v ….hod. 

Při prvním vstupu do školy (25.5.) je nutné předložit zákonným zástupcem žáka podepsané Čestné 

prohlášení (prohlášení máte v příloze, popř. na stránkách školy), které obsahuje: 

- písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, 

a  

-  písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. 

horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).  

Bez tohoto prohlášení nemůže být žák do třídy vpuštěn! Přihlášením a odevzdáním čestného 

prohlášení rodič potvrzuje, že byl seznámen s podmínkami prezenční výuky.  

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.  

Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 1. stupně.  

Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s 

rozestupy mezi lavicemi. 



Příchod ke škole a pohyb před školou  

Před školou je nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými 

opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti). 

 Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.  

Vstup žáků do školy organizuje pověřený pedagogický pracovník. Pro žáky bude zajištěn průběžný 

příchod žáků a jejich plynulý přesun do tříd tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování 

osob před budovou školy. 

Podmínky vstupu do budovy školy  

 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.  

Pracovníci školy budou příchod žáků organizovat tak, aby se minimalizoval kontakt  mezi skupinami.  

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.  

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.  

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

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.  

Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí 

tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin. 

 

Ve třídě 

 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).  

Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve 

složení skupiny žáků.  

Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve 

třídě. 

 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 (např. při skupinové práci), 

musí se roušky nosit i ve třídě. 

Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. 

 Je nutné zajistit takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky – 

2 metry (nejméně 1,5 metru) – například obrázek v příloze.  



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

V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).  

Škola vede evidenci o docházce žáků do školy, přihlášení žáci jsou povinni se při neúčasti omlouvat 

dle pravidel školního řádu. Absence se nezapočítávají.  

Při podezření na možné příznaky COVID-19  

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.  

 Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné 

místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření 

informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti 

nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav 

indisponovaného žáka. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné 

teploty.  

Osoby s rizikovými faktory 

 Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:  

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.  

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s 

dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.  

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. 

hypertenze.  

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při 

protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně, 

 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ). 

 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.  

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin 

(dialýza).  

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny  

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo 

pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 

 Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, 

a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.  



Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné 

podepsat před vstupem do školy: 

- písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a  

-  písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. 

horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).  

O této povinnosti by měli být zákonní zástupci ředitelem školy předem informováni (v rámci sdělení 

informace o obnovení osobní přítomnosti ve škole a jejích podmínkách). Pokud zákonný zástupce 

tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. 

 

 


