
Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků I. stupně ve škole a jeho podmínkách  

Vážení rodiče žáků I. stupně, 

na základě materiálu MŠMT ze dne 30. 4. 2020 „OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE 
ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020“, který vymezuje provozní podmínky základních škol v souvislosti s přítomností žáků I. 
stupně a 9. ročníků ve škole, vám sděluji: 

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 25. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků I. stupně 
ve školách.  

OSOBNÍ PŘÍTOMNOST ŽÁKA VE ŠKOLE JE OD VÝŠE UVEDENÉHO DATA DOBROVOLNÁ. Žádáme vás tímto o vyjádření, 
zdali máte zájem o docházku vašeho dítěte do školy za níže uvedených podmínek. Učiňte tak prostřednictvím 
elektronického formuláře, který vám byl zaslán na vaši emailovou adresu dne 13. 5. 2020.  
Žádáme vás, abyste tento formulář vyplnili a odeslali zpět NEJPOZDĚJI DO PÁTKU 15. 5. 2020. 
 

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY VSTUPU ŽÁKA DO ŠKOLY, VYPLÝVAJÍCÍ Z UVEDENÉHO MATERIÁLU MŠMT:   

1) Při prvním vstupu do školy předkládá žák následující čestná prohlášení potvrzená jeho zákonným zástupcem:  
❏ čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění u dítěte (např. horečka, kašel, dušnost, 

náhlá ztráta chuti a čichu apod.) za dobu posledních dvou týdnů;  
❏ čestné prohlášení o seznámení se s vymezením rizikových skupin stanovených ministerstvem zdravotnictví.  
Obě čestná prohlášení jsou v jediném dokumentu ke stažení na webových stránkách školy nebo v elektronickém 
formuláři. Zákonný zástupce žáka je bude moci vyplnit a podepsat i v pondělí 25. 5. 2020 před hlavní vchodem do 
budovou školy. 
Pokud zákonný zástupce tato prohlášení nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna! 
 
2) Žák je povinen dodržovat stanovené hygienické podmínky (viz. text níže). Jejich opakované nedodržování, i po 
prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze 
skupiny či přípravy. 

3) Vstup do budovy školy i do pavilonu školní družiny je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám!  

 

ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PRO ŽÁKY I. STUPNĚ OD 25. 5. 2020 

Složení skupin žáků 

Základní škola zajišťuje vzdělávací aktivity pro kmenové žáky své školy, kteří plní povinnou školní docházku. Vzdělávací 
aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den. Základní škola zajišťuje tyto vzdělávací aktivity dle 
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro žáky 1. až 5. ročníku základní školy. 

Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Skupiny budou 
vytvořeny až na základě zájmu rodičů o výuku. Zařazení žáka do příslušné skupiny je v kompetenci ředitele školy. 
Hlavním kritériem zařazení do jednotlivých skupin, které vyplývá z organizačních podmínek školy, je čas pravidelného 
odchodu žáka ze školy. Jinými slovy, v příslušné skupině budou zpravidla žáci se stejným časem odchodu. Z tohoto 
vyplývá, že skupiny, s velkou pravděpodobností, nemusí být složené jen z žáků jedné třídy nebo i jednoho ročníku.  

Složení jednotlivých skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole až do konce 
tohoto školního roku. Žáka lze zařadit do školní skupiny nejpozději do 25. 5. 2020. 

Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od 
zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se 
nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.  

Hlavní cíle vzdělávacích aktivit, jejich hodnocení a personální zajištění 

Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední část (výuka) a odpolední část (ŠD).  

Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Žáci s 
podporou pověřeného pedagogického pracovníka plní ve škole zadané úlohy distanční výuky, které jim i nadále 
připravují příslušní učitelé. Obsah vzdělávání dopolední části i nadále vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího 
programu školy.   



Žákům je v průběhu dopoledních vzdělávacích aktivit poskytována srozumitelná a účinná zpětná vazba k dosahování 
pokroku. Smyslem vzdělávacích aktivit v této době není primárně sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení. 

Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze 
vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.  

Žáci, kteří se neúčastní prezenční výuky, se vzdělávají i nadále formou distanční výuky. 

Všechny vzdělávací aktivity ve škole zajišťují pedagogičtí pracovníci. Dopolední vzdělávací a výchovnou činnost ve 
skupině mohou zajistit i vychovatelky ŠD nebo asistentky pedagoga. Odpolední činnost zajišťují přednostně 
vychovatelky ŠD. 

Časový průběh vzdělávacích aktivit 

Ranní školní družina není poskytována. 

Žáci přicházejí do budovy školy po skupinách dle zveřejněného harmonogramu od 7,30 do 8,00, neshlukují se před 
budovou školy. Po 8,00 nemohou být žáci do budovy vpuštěni. 

Příslušnou skupinu žáků si u vchodu přebírá pověřený pedagogický pracovník a odvádí žáky přímo do určené učebny.  

Výuka začíná v 8,00 a končí v rozmezí od 11,30 do 12,00 dle zveřejněného harmonogramu.  

Školní jídelna nevaří, je nutné, aby žák měl odpovídající stravu na denní pobyt ve škole s sebou. 

Po dopolední části mohou žáci samostatně nebo s doprovodem (dle preference zákonných zástupců žáka) odcházet 
domů. Ostatní žáci ve stejné skupině pokračují nejpozději do 16,00 s vychovatelkou ŠD.  

Vyzvedávání žáků z odpolední vzdělávací aktivity (ŠD): Zákonný zástupce při přihlašování dítěte uvede v elektronickém 
formuláři, který obdrží na emailovou adresu, pravidelný přesný čas odchodu žáka (dle nabízených možností: buď ihned 
po dopolední vzdělávací aktivitě ve 12,00 h., a dále pak ve 14,00 h., 15,00 h. nebo 16,00 h.) a také jeho způsob (s 
doprovodem nebo bez doprovodu). 

Hygienické podmínky vzdělávacích aktivit 

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 v průběhu dne vykazuje některý z možných, výše uvedených, příznaků COVID-19, je umístěn do samostatné 
místnosti a je neprodleně kontaktován zákonný zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. 

Maximální počet žáků ve skupině je 15. Třída je upravena s dostatečnými rozestupy mezi lavicemi, v jedné lavici sedí 
pouze jeden žák. 

Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat, do jiných učeben a prostor školy žáci nebudou mít přístup. 

Žáci jsou vybaveni rouškou, bez které nebudou do školy vpuštěni. 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. Při celodenní účasti ve škole je třeba, aby žák měl 2 roušky a sáček na jejich ukládání. 

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

Při odchodu ze třídy, např. o přestávce, po konci výuky, při přesunech v budově školy apod., je žák povinen ve všech 

společných prostorách školy i na toaletách, nosit roušku. 

Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná. Doporučené je zařazení pohybových chvilek na 
protažení a relaxaci, stejně jako pobyt ve venkovním prostředí na pozemku školy.  

 
Odesláním elektronického formuláře také potvrzujete, že jste se seznámili, a že souhlasíte se zněním výše uvedených 
organizačních a hygienických podmínek přítomnosti žáků I. stupně ve škole od 25. 5. 2020. 
  
V Litvínově, dne 13. 5. 2020  

       Mgr. Pavel Škramlík, ředitel školy 


