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Informace pro rodiče žáků k obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole  

Tento dokument je zpracován v souladu s manuálem MŠMT ze dne 30.4. 2020 Ochrana zdraví 

a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020. 

Pohyb před školou  

• Dodržení odstupů 1,5 – 2 m, zakrytí úst a nosu povinné. 

• Ve stanoveném čase čekají žáci u předem určeného vchodu na vyzvednutí 

pedagogickým pracovníkem (budou využity tři vchody do budovy). 

Předběžný rozpis: 

Vchod A Vchod B Vchod C 

1. skupina 7.30 2. skupina 7.30 3. skupina 7.30 

4. skupina 7.40 5. skupina 7.40 6. skupina 7.40 

7. skupina 7.50 8. skupina 7.50  

 

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

V budově školy 

• Žákům bude po příchodu měřena teplota. 

• Žáci se na určeném místě přezují, poté si dezinfikují ruce (dezinfekci zajišťuje škola). 

• V doprovodu pedagogického pracovníka odcházejí do třídy. 

Ve třídě 

• Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola současně 

realizuje v rámci vzdělávání na dálku. 

• Výuka bude probíhat v blocích (jedná se především o předměty s převahou teoretického 

zaměření). Obsah vzdělávání vychází z ŠVP školy. 

• Dodržování hygienických a provozních pravidel zajišťuje pedagogický pracovník dané 

skupiny. 

• V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogický pracovník nosit roušku při 

zachování rozestupu nejméně 1,5 m.  

• Při aktivitách, kde dochází k bližšímu kontaktu, bude nošení roušek povinné (přestávky, 

skupinové práce). 

• Ve společných prostorách musí mít žáci roušku vždy.  

 

Výbava do školy (zajišťuje zákonný zástupce) 

• Učebnice a sešity dle zadání učitele, žák si je bude moci nechávat ve škole. 

• Svačina, pitný režim, na den 2 roušky a sáčky na odkládání roušek. 

• Žáci si nemohou z hygienických důvodů nosit hračky a jiné předměty využívané 

v relaxačních chvílích. Také hračky využívané běžně v družině budou nabízeny 

v omezeném rozsahu z důvodu zajištění pravidelné dezinfekce.  
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Ukončení dopolední části v návaznosti na harmonogram stravování skupin.         

(Předběžně 11.00 - 12. 40) 

Stravování 

• Do školní jídelny budou skupiny přecházet v rozmezí 20 minut od 11 hodin. Stanovení 

časového harmonogramu bude vycházet z počtu vytvořených skupin. 

• Obědy budou bez polévek. 

• Dohled na dodržení rozestupů a hygienických zásad zajišťuje pedagogický pracovník 

dané skupiny. 

Odchod žáků ze školy 

• Opět v režimu zajištění bezpečnostních a hygienických opatření.  

Omlouvání žáků 

• V případě omlouvání nepřítomnosti žáka delší než tři dny požádá škola zákonného 

zástupce o sdělení důvodu nepřítomnosti. Absence se nezapočítává do absence uváděné 

na vysvědčení. 

Hodnocení žáků 

• Žákům bude poskytována zpětná vazba k dosahování pokroku. 

• Smyslem vzdělávacích aktivit v této době není primárně sběr podkladů pro 

hodnocení na vysvědčení. 

 

Podmínky pro zařazení žáka do školní skupiny 

• Oznámení zájmu zákonného zástupce o prezenční vzdělávání svého dítěte 

prostřednictvím dotazníku.  

• Doložení čestného prohlášení v listinné podobě prostřednictvím žáka v den nástupu, tj. 

25. 5. 2020. Pokud zákonný zástupce četné prohlášení nepředloží nebo nepodepíše, 

nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.  

 

Různé 

• Vzhledem k tomu, že složení skupin je neměnné, nelze žáka zařadit do školní skupiny 

později než 25. 5. 2020. 

• O složení skupin rozhoduje ředitelka školy. Ve skupině mohou být žáci z různých 

ročníků, vyučujícím dané skupiny nemusí být třídní učitel. 

• Upřesňující informace obdrží rodiče do 20. 5. 2020. 

 

 

V Trojanovicích 5. 5. 2020                                                        Jitka Pajlíková, ředitelka školy 
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