
Informace o vzdělávacích aktivitách a jejich zajištění v ZŠ Loučany v termínu 

od 25.05.2020 do 30.06.2020 

Vážení rodiče 

Od pondělí 25. května 2020 začne mimořádný provoz školy, který je stanoven 

na dobu 25.5.2020 – 30.6.2020. 

Provozní doba vzdělávacích aktivit bude pro žáky stanovena v časovém rozmezí 

7,45 hod.do cca 11, 30 hod., zájmové aktivity budou realizovány cca od 11.30 

hod. do 15.30 hod. Budova školy bude otevřena od 7,40 hod. do 15,30 hod. dle 

přihlášení žáků na dopolední a odpolední blok. 

Přihlášeným žákům bude poskytován oběd ve školní jídelně v době od 11,15 

hod. do 11,45 hod. 

Složení školní skupiny bude po celou dobu neměnné, žáka nelze zařadit do 

školní skupiny později než k 25.05.2020 ! 

Forma práce : 

Nepůjde o klasickou výuku, není stanoven přesný rozvrh. Cílem bude rozvíjet 

vzdělávací teoretické i praktické dovednosti žáků, zajištění sociálních kontaktů, 

nabídneme hravé a zájmové činnosti. Dosavadní distanční výuka s ohledem na 

žáky, kteří z důvodu rizikových faktorů nemohou nastoupit do školy, bude pro 

žáky v domácím režimu zachována. 

Žáci si v pondělí přinesou veškeré pomůcky do ČJ, M, AJ, Vl, Př, Prv.  

Organizace: 

 zvýšená frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místo dotyku rukou) 

 žáci musí přicházet do školy se zakrytým nosem a ústy, je zakázáno se 

shromažďovat před vstupem do školy a v době pobytu ve škole  

 vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, kteří nevykazují žádné 

známky onemocnění 

 žáka vyzvedne u vchodu učitelka nebo školnice ZŠ a proběhne povinná 

dezinfekce rukou 

 všichni žáci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky 
 první den při nástupu do školy žáci odevzdají svému vyučujícímu před 

vstupem do školy vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků 

virového infekčního onemocnění podepsané zákonným zástupcem  (bez 

něj nemohou zahájit výuku s přítomností ve škole)datum podpisu 

nesmí být starší než 3 dny, totéž prohlášení bude vyžadováno opětovně, 

pokud žák na dobu delší než 3 dny přeruší docházení do školy (nepočítají 

se dny víkendové) 

 jakoukoliv změnu zdravotního stavu je třeba neprodleně nahlásit ředitelce 

školy 

 žáci jsou povinni mít minimálně 2 kusy vlastní roušky na den a sáček 

na její uložení 

http://zskomna.cz/informace-o-vzdelavacich-aktivitach-a-jejich-zajisteni-v-zs-komna-v-terminu-od-25-05-2020-30-06-2020/
http://zskomna.cz/informace-o-vzdelavacich-aktivitach-a-jejich-zajisteni-v-zs-komna-v-terminu-od-25-05-2020-30-06-2020/


 v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci 

nosit roušku, pokud je zachován rozestup 1,5 metru (1 žák v lavici). 
Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se 

roušky nosit i ve třídě 

 žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla, s nimiž budou 

před zahájením výuky seznámeni 

 docházka je v době od 25.5.2020 dobrovolná, neúčast ve škole není 

považovaná za zameškanou 

Vážení rodiče, tyto podmínky se mohou měnit s vývojem epidemiologické 

situace, sledujte prosím webové stránky školy. 

V případě nejasností pište prosím na e-mail zsloucany@seznam.cz, nebo volejte 

585952170. 

Děkujeme za součinnost a přejeme všem pevné zdraví. 

 


