
Otevření školy 25.5.2020 – základní informace: 
 

Vážení rodiče, připravujeme se na dobrovolný návrat žáků 1.stupně a sestavujeme proto harmonogram  

k zajištění fungování školy. 

Velmi vám děkujeme za spolupráci na dálkovém vzdělávání, které bude pro nepřítomné žáky dále fungovat  

a jsme připraveni spolu s vámi vše zvládnout.  

 

Připojujeme některé základní pokyny, dle kterých se fungování školy bude řídit. 

 

1) Výuka bude probíhat ve skupinách do 15 žáků. Tyto skupiny budou předem určené a do konce 

školního roku neměnné.  

2) Dopolední část bude zaměřena na vzdělávání (zhruba v rozsahu učiva, které budou dostávat 

nepřítomní žáci v rámci vzdělávání na dálku). 

3) Odpolední část bude zaměřena na zájmové vzdělávání žáků. Při zachování stejných skupin a pravidel 

týkajících se používání roušek a dodržování rozestupů, jako dopoledne. 

4) Vzdělávací aktivity budou zajišťovat pedagogičtí pracovníci (učitelé – budeme se snažit o zachování 

kontaktu skupin s třídními učiteli, asistenti pedagoga, vychovatelé). 

5) Ranní družinu není možné poskytovat. 

6) V lavicích budou žáci sedět po jednom, proto nemusí mít roušku. 

7) Při skupinové práci, o přestávkách, pohybu po škole, v areálu školy a na cestě do školy musí žáci mít 

roušku nasazenu. 

8) Do školy si žáci přinesou každý den minimálně 2 čisté roušky a sáček na jejich uložení (během dne 

je budou v případě stravování nebo samostatné práce odkládat do tohoto sáčku). 

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

10) K organizaci příchodu do školy využijeme rozložení časů příchodu jednotlivých skupin (zhruba 

od 7:30) a také všech tří vchodů z čelní strany budovy. 

11) Organizace odchodu se bude řídit podle provozu školy, počtu žáků a časů odchodu, které rodiče 

uvedou. 

12) Žákům bude umožněno (doporučeno) nechávat si učebnice a pomůcky v lavici, z domu si budou 

nosit pouze roušky, sáček, svačinu, pití a papírové kapesníky. 

13) Ve škole je k dispozici dezinfekce (ve třídách, na chodbách i na WC). 

14) Žákům bude umožněno stravování ve školní jídelně. Organizace stravování bude závislá na počtu 

žáků a organizačně-technických možnostech školy. 

15) Zákonný zástupce (rodič) je povinen podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového 

onemocnění (horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti, čichu) a seznámení se s vymezením 

rizikových skupin.  

 

 



 

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud 

některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije v domácnosti. 

 

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).  
 

 
 


