
Vážení rodiče. 

na základě uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství se od 25. května 2020 budou 

moci na dobrovolné bázi vrátit žáci prvních stupňů základních škol. V tomto dokumentu se 

dočtete, za jakých obecně platných podmínek budou Vaše děti vzdělávány v období do konce 

školního roku 2019/2020. 

 

Cesta do školy a ze školy 

• Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená 

krizovými opatřeními, zejména:  

• Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).  

• Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není 

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

 

Příchod ke škole a pobyt ve škole 

• Děti mohou přicházet do školy v čase od 7,00 do 7,25 hod. Školní družina není 

povolena. 

• Před školou jsou děti povinny dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo 

mimořádnými opatřeními (není nutné např. u doprovodu žáka/členů společné 

domácnosti).  

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

• Děti vstupují do školy na výzvu pověřeného pracovníka školy.  

• V šatně se přezují a odcházejí do své třídy.  

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

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

 

Organizace výuky 

1.,2. ročník – školní skupina 1 

Vyučující: Mgr. D. Losenická. Dohled nad žáky a asistence:  Lenka Omesová 

3.,4. ročník – školní skupina 2 

Vyučující: Mgr. R. Jirčíková (český jazyk, matematika, přírodověda), Mgr. J. Smyčková 

(anglický jazyk, vlastivěda) 

• Výuka bude probíhat v souladu se ŠVP a všichni vyučující se primárně soustředí               

na probírání nového učiva v matematice, českém a anglickém jazyce, 

prvouce/přírodovědě a vlastivědě.    

• Dopolední blok bude končit ve 12,00 hod.  



• Rodiče dětí, které budou pokračovat v domácím vzdělávání, dostanou  video                         

s  vysvětlením nového učiva.  Nebudeme nahrávat celé dopolední vyučování nebo celé 

jednotlivé hodiny.  

Po obědové pauze bude následovat do 14,30 hod. odpolední blok. Děti zůstanou opět v 

rámci své skupiny a budou se věnovat relaxačním aktivitám.  

• Školní družina není povolena, tudíž bez poplatku.  

• Dohled nad žáky:  Lenka Omesová, event. pověřený pedagogický pracovník. 

• Děti mohou ze školy odcházet na základě vyplněné a zákonným zástupcem 

podepsané žádosti. V případě, kdy dítě vyzvedává zákonný zástupce nebo osoba 

pověřená zákonnými zástupci vyzvednutím dítěte, bude tato osoba nebo zákonný 

zástupce čekat před školou.  

• Výuka tělesné výchovy v běžné podobě včetně plavání není možná.   

• Pravidelně budeme zařazovat pohybové aktivity na protažení a relaxaci.  

• K výuce i k relaxaci budeme využívat zahradu, která se nachází na pozemku školy.  

Aktivity mimo areál školy nejsou možné.  

 

Docházka 

Škola povede evidenci o docházce žáků. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, 

vyžádá 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.  

 

Hygienická opatření ve škole 

Škola zajistí hygienická opatření tak, aby byla v souladu s doporučeními MŠMT - viz 

dokument OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO 

ROKU 2019/2020. 

Roušky budou děti používat dle doporučení MŠMT – viz dokument OCHRANA ZDRAVÍ A 

PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020. Stručně 

shrnuto: Děti potřebují 2 roušky na den + sáček na jejich odložení. Budou je mít na sobě ve 

společných prostorách (chodby, šatny apod.) a při skupinové práci ve třídě.  Při běžné výuce, kdy 

budou sedět v lavicích dle nařízení epidemiologů,  roušky mít nemusí.  

 

Stravování 

Kvůli zajištění potřebných hygienických opatření prosíme rodiče, aby nám do 13. 5.2020 

sdělili, zda mají zájem o zajištění obědů v mateřské škole.  Další postup budeme řešit            

po dohodě s ředitelkou mateřské školy.  

 



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). 

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.   

 

Prohlášení, která je nutné podepsat 

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:    

1. písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem 

zdravotnictví,  

2. písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění 

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

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole 

umožněna.  

Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.  

Podrobné informace jsou zveřejněny na: www.zsvmestec.cz, www.msmt.cz, www. mzcr.cz 

 

5. 5. 2020                                                                                 Mgr. Jolana Smyčková, ředitelka školy 

http://www.zsvmestec.cz/
http://www.msmt.cz/

