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Vážení rodiče, 

jak jistě víte, je vládou ČR umožněno, aby se žáci 1. stupně základní školy účastnili od 25. května 

dobrovolně aktivit ve škole. Tyto činnosti začnou dopolední vzdělávací částí. (Ranní družina není 

poskytována!) Po obědě, který pro zájemce připraví za běžnou cenu naše školní jídelna, pokračují 

zájemci z řad žáků ve stejně složené skupině i v odpolední zájmové činnosti.  

Zákonný zástupce je povinen docházku svého dítěte přihlásit do 18. 5.2020. 

Pro žáky, kteří nebudou školu navštěvovat, pokračuje distanční vzdělávání.  
 

Při organizaci těchto aktivit musí být splněny tyto podmínky (určené MŠMT): 
 Do školy nesmí vstoupit 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).  

Z tohoto důvodu prosíme rodiče, jejichž děti mají některý z výše vyjmenovaných příznaků z jiných důvodů, např. 

protože mají alergii, či astma, aby nám toto dali vědět svým čestným prohlášením 

 Každý žák, který se zapojí do výuky ve škole, donese nejpozději 25. května vyplněné Čestné prohlášení o neexistenci 

příznaků virového onemocnění a o zvážení rizikových faktorů (týkajících se nejen žáka, ale i osob, s nimiž se stýká), 

podepsané jeho zákonným zástupcem 

 Každý žák má s sebou (nebo ve škole) přezuvky  

 Každý žák má s sebou minimálně dvě, každý den nově vydesinfikované (vyprané a párou vyžehlené), roušky a sáček na 

jejich uložení 

 Pro všechny osoby zdržující se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu rouškou 

 Při čekání před školou je nutné dodržovat odstupy 2 metry 

 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka 

do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny  
 

Jak bude organizována činnost žáků 1. stupně ve škole 
 Vstup do budovy není umožněn doprovázejícím osobám, do školy vstupují pouze žáci. Žáci 1. až 3. ročníku začnou své 

činnosti v 8.00, žáci 4. a 5. ročníku pak o půl deváté. 

 Budou vytvořeny maximálně patnáctičlenné skupiny žáků rozdělených zpravidla podle tříd. Skupiny se nesmí míchat, 

tzn. že ve stejné skupině budou děti i při odpolední činnosti. 

 Docházka je dobrovolná, ale platí pro ni, že jsou přihlášení žáci pro případ absence omlouváni (předem – pokud je 

jejich neúčast předem rodičům známá). Škola vede evidenci docházky. Hodiny neúčasti nejsou započítávány do 

absence uváděné na vysvědčení. Rodiče škole oznámí čas, do něhož by maximálně chtěli, aby dítě bylo ve škole. 

 

Napište prosím obratem (nejpozději do neděle 17. května do 17.00) na tuto mailovou adresu  
Jméno a příjmení Vašeho dítěte 

Zda máte zájem o to,  

1. aby při splnění výše vyjmenovaných podmínek navštěvovalo Vaše dítě školu,  

2. aby chodilo na oběd ve školní jídelně (týká se jen žáků chodících do školy),  

3. a případně do jakého času chcete, aby Vaše dítě bylo ve škole i odpoledne. (Vzhledem k tomu, že musí být 

zachováno složení dopoledních skupiny, prosíme rodiče zejména starších žáků, aby tento požadavek zvážili, jelikož 

je složité odpolední činnost zajistit personálně). 

 

Znovu upozorňujeme, že žáka musí rodiče přihlásit nejpozději 18. května a po 25. květnu již 

nesmíme do konce školního roku žádné dítě nově na tyto aktivity přijmout! 

25. května musí žák do školy přinést podepsané Čestné prohlášení, které najdete v příloze. Bez 

tohoto podepsaného Čestné prohlášení se dítě nemůže zúčastnit těchto aktivit. 
(Pokud nemáte možnost si toto prohlášení vytisknout, můžete si přijít pro čistý formulář do školy!) 

 

Bližší informace o organizaci dne a rozvrhu skupiny, do níž bude Vaše dítě zařazeno, Vám 

oznámíme v průběhu příštího týdne. 

 

 

S pozdravem Mgr. Bohumil Zmrzlík, ředitel školy 


