
Možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a 

zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin 

 

Na základě vládního usnesení č. 491 mají od 25. 5. 2020 žáci 1. stupně možnost zúčastnit 

se vzdělávacích aktivit ve škole. Děti budou rozděleny do skupin maximálně po 15 žácích. 

Skupiny jsou neměnné, rozdělení dětí do skupin proběhne na základě Vašeho přihlášení a 

požadavku na účast v dopoledním a odpoledním bloku. Nebude to tedy klasické rozdělení po 

ročnících, které je v běžném školním roce !! 

Nejedná se o vyučování, ale o školní skupiny. Cílem dopolední části bude práce na 

stejných úkolech, které vyučující budou zadávat i pro vzdělávání na dálku 

(emailem). Odpolední část bude zájmová, odpočinková – přednostně budou přijímány děti 

nejnižších ročníků. Z organizačních důvodů budou žáci v dopoledním bloku výhradně v budově 

školy, v odpoledním bloku jen v prostorách školní zahrady.  

Dopolední činnosti nebudou probíhat podle rozvrhu. Provozní doba 7.45 – 15.30. Čas 

nástupu a odchodu jednotlivých skupin bude upřesněn. Dopolední blok bude ukončeno cca v 

11.30 hod., odpolední blok v 15.30 hod. Oběd budou probíhat ve  školní jídelně. 

Během pohybu ve společných prostorách a ve třídě při pohybu mimo lavici budou žáci 

nosit roušky, každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení 

roušky. Do školy budou vpuštění pouze žáci, ne jejich doprovod, a nebude vpuštěn nikdo s 

příznaky infekce dýchacích cest nebo známých příznaků COVID-19. 

 

Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení podepsané zákonným 

zástupcem. Bez tohoto nebude žák přijat !! Prohlášení lze stáhnout z www stránek školy nebo si 

jej můžete vyzvednout osobně v pondělí 11. 5. 2020 a ve středu 13. 5. 2020 od 9 do 11 hodin u 

ředitelky školy.  

Při jakékoliv změně situace nebo zdravotního stavu je třeba školu neprodleně informovat. 

Rodiče jsou povinni seznámit se s podmínkami provozu základních škol v období do 

konce školního roku 2019/2020, které najdou na stránkách školy v aktualitách – Ochrana 

zdraví ZŠ. 

Prosím zvažte osoby s rizikovými faktory žijící ve společné domácnosti. Rizikové 

faktory jsou součástí čestného prohlášení dole.  

Do konce školního roku nebudou pořádány žádné společné akce. 

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 18. 5. 2020 formou 

emailu: zsloucany@seznam.cz nebo zanecháním písemného vzkazu ve schránce u budovy ZŠ, 

který bude obsahovat: 

 

1. Jméno žáka : 

2. Účast v dopoledním bloku: ANO x NE 

3. Oběd ve ŠJ:    ANO x NE 

4. Účast v odpoledním bloku: ANO x NE 
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