
Milí rodiče žáků 1. stupně.

V pondělí  25.  5.  2020 se z rozhodnutí  vlády otevřou základní  školy pro žáky 1.  stupně.
Abyste se mohli rozhodnout, zda své dítě k dobrovolné osobní účasti přihlásíte, sestavili jsme
pro  Vás  základní  informace  k  organizaci  výuky  na  naší  škole.  Obsáhlejší  informace  o
obecných  hygienických  a  organizačních  opatřeních  naleznete  v  přiloženém  dokumentu
MŠMT. 

Níže uvedené podmínky se mohou měnit v souvislosti s konečným počtem zájemců o
dobrovolnou osobní účast ve škole a v souvislosti s aktuálními rozhodnutími vlády.

Nejprve považujeme za důležité upozornit Vás na tyto skutečnosti: 
1. Plně  si  uvědomujeme,  jak  žákům  po  měsících  karantény  může  chybět  sociální

kontakt. Nicméně zdravotní hledisko je pro nás určující a pobyt žáků ve škole bude
omezen mnoha pravidly (od nošení roušek přes omezení pohybu žáků ve škole až po
dodržování vzájemných odstupů).

2. Také my, pedagogové, můžeme spadat do skupin s rizikovými faktory. Proto věříme,
že pochopíte, že někteří  vyučující  nebudou osobně přítomni ve škole, ale povedou
nadále online výuku. 

3. Pro zajištění chodu školy v tomto období jsme omezeni prostorovými (počet volných
učeben, kapacita školní jídelny) a personálními podmínkami (počet pedagogických
pracovníků).  Z toho důvodu nemůžeme zaručit, že třídu povede třídní učitel, že
zachováme pohromadě třídní kolektivy, ani že bude výuka probíhat v domovské
učebně. Současný stav nám umožňuje vytvořit 10 skupin žáků. 

4. Pro žáky, kteří zůstanou doma, nabízíme i nadále výuku formou učení doma, tak jako
dosud.

 

Děkujeme za pochopení.

PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Podmínky pro dobrovolnou osobní účast žáků 1. stupně ve škole

A) Obecná pravidla
● Zákonný zástupce potvrdí zájem o osobní přítomnost dítěte ve škole do 18. 5. 2020 formou
zprávy zaslané přes Bakaláře třídnímu učiteli.  Pozdější  přihlášení  není možné. Ve zprávě
uvede 

a) jméno dítěte
b) zda přihlašuje své dítě do školy od 25.5.2020
c) zda se dítě bude účastnit odpoledního programu (i pro nedružinové děti)

http://www.zstaborska.cz/stranky-zvlast/ochrana_zdravi_zs.pdf
http://www.zstaborska.cz/stranky-zvlast/ochrana_zdravi_zs.pdf


● Zákonný zástupce zváží rizikové faktory stanovené ministerstvem zdravotnictví ve vztahu
ke svému dítěti (rizikové faktory jsou uvedeny na čestném prohlášení v příloze).
● Osobní účast ve škole bude umožněna pouze žákům, kteří  při  prvním vstupu do školy
předloží čestné prohlášení na předepsaném formuláři s podpisem zákonného zástupce (viz.
příloha). 
● V případě opakovaného porušení stanovených hygienických a organizačních pravidel může
být žák z osobní účasti vyřazen.
● Odpolední program je bezplatný (školné za družinu se neplatí). 
 

Pokud  by  zájem  rodičů  o  dobrovolnou  docházku  dětí  převyšoval  prostorové  a
personální  možnosti  školy,  bude  postupováno  následujícím  způsobem  (kritéria  pro
přijetí k dobrovolné účasti ve škole):

1. přednostně přijmeme žáky 1. - 3. ročníku
2. následně přijmeme žáky 4. ročníku (v případě převýšení zájmu nad možnostmi školy

budeme losovat)
3. nakonec přijmeme žáky 5. ročníku (v případě převýšení zájmu nad možnostmi školy

budeme losovat)

B) Hygienická pravidla
● Při  pohybu ve  škole  jsou  žáci  povinni  mít  zakrytý  nos  a  ústa  ochrannými  prostředky
dýchacích  cest  jako  je  rouška,  ústenka,  šátek,  šál  atd.  (dále  jen  rouška)  a  dodržovat
dvoumetrové odstupy. 
● Sejmout roušku mohou žáci pouze na pokyn pedagogického pracovníka. 
● Každý žák bude mít s sebou na den minimálně dvě roušky a sáček na uložení roušky pro
případ jejího sejmutí.  Žáci jsou povinni dodržovat hygienická pravidla,  s nimiž budou ve
škole seznámeni (hygiena rukou atd.).
● Po dobu dobrovolné docházky nesmí vstoupit do školy žák, který vykazuje příznaky
infekce  dýchacích  cest,  které  by  mohly  odpovídat  známým  příznakům  COVID-19.
Zákonný zástupce je povinen informovat školu o změně zdravotního stavu dítěte.

C) Organizace pobytu ve škole
● Žáci budou rozděleni do skupin o maximálně 15 dětech. Složení skupin určí ředitel školy,
toto složení je neměnné. 
● Na začátku dopoledního bloku si pedagogický pracovník vyzvedne skupinu před školou a
odvede ji do vyhrazené učebny. 
●  Skupiny  nebudou  ve  škole  ve  vzájemném  kontaktu  a  časy  jejich  příchodu  do  školy,
odchodu ze školy a přestávek se budou lišit. Po část dne zajistíme žákům pobyt venku na
školním dvoře a hřišti (podle celkového počtu skupin a počasí).
● Žáci, kteří se neúčastní odpoledního programu, odcházejí ze školy po obědě. Ostatní žáci
pokračují v odpoledním programu, vyzvednou si je rodiče.

Režim dne:
ranní družina není
8.00 - 12.00 dopolední blok
12.00 - 16.00 odpolední blok (rodiče si dítě vyzvednou během této doby)

http://www.zstaborska.cz/stranky-zvlast/cestne.pdf
http://www.zstaborska.cz/stranky-zvlast/cestne.pdf


D) Školní stravování
● Stravování bude probíhat ve školní jídelně v čase od 11.00 do 14.00.
● Vaříme pouze jedno jídlo.

Pokud počet přihlášených dětí převýší kapacitu školní jídelny, zajistíme starším žákům
stravování formou studených obědových balíčků.

E) Organizace výuky
● Žáci ve škole budou vypracovávat tytéž úkoly, které jsou zadány distančně v učení doma. 
● Přestávky budou organizovány tak, aby každá skupina žáků měla přestávku v jiný čas.
● Dohled nad žáky budou vykonávat pedagogičtí pracovníci (učitelé, vychovatelé, asistenti
pedagoga).

Konkrétní upřesňující informace ohledně rozdělení do skupin, stravování, omlouvání
žáků atd. budou rodičům přihlášených žáků poskytnuty v týdnu od 18. do 22.5.2020.


