
Pokyny pro prezenční výuku od 25.5.2020 – 1. stupeň 

  

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30.4.2020 bude od 25.5.2020 umožněna 
prezenční výuka žáků 1. stupně. Tato účast je dobrovolná, současně poběží distanční výuka.  

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy v případě žáka    1. stupně 
do 18.5.2020.  

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

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Žák je 
povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla.  

Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce žáka pedagogickému pracovníkovi 
písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Pokud 
tento dokument odmítne podepsat, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.  

Pokud se bude žák účastnit také odpolední (zájmové části) zákonný zástupce při prvním 
vstupu do školy odevzdá rozpis odchodů z odpolední části. 

Dokumenty jsou ke stažení na webových stránkách školy nebo v listinné podobě v kanceláři 
školy.  

Žák bude zařazen do neměnné skupiny s maximálním počtem 15 žáků. Dodatečné přihlášení 
po 18.5.2020 NENÍ MOŽNÉ.  

Žáci mají během prezenční výuky nárok na odběr dotované stravy. Zákonný zástupce přihlásí 
dítě ke stravě nejpozději do 18.5.2020 na www.strava.cz , případně na tel. č. 412 871 364.  

Vzhledem k plánované rekonstrukci školy může v následujícím měsíci probíhat výuka v 
náhradních prostorách dle určení zřizovatele. 

  

Organizace výuky: 

·         podle upraveného rozvrhu 4 vyučovací hodiny (dopolední část) 

·         zájmové činnosti (odpolední část) – nejdéle do 16:00 hod 

·         ranní družina NENÍ poskytována 

·         žák se nemusí účastnit odpolední zájmové části, opustí budovu školy po   
  skončení výukové části (včetně oběda) 

·         z odpolední zájmové části bude žák odcházet v časech určených zákonnými  
zástupci (dle rozpisu odchodů), žáka nelze vyzvednout v budově školy 



·   výuku a zájmovou činnost povede pedagogický pracovník školy, není  
zaručeno, že to bude třídní učitelka nebo kmenová vychovatelka 

·         výuka bude probíhat ve třídě, podle klimatických podmínek případně venku 

·         škola povede evidenci o docházce žáků do školy 

 

 

 

 
 


