
Informace pro rodiče žáků 2. stupně 

Žákům 2. stupně bude od 8. června 2020 umožněna přítomnost v základní škole. 

V rámci ochrany rizikových skupin žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále 

pokračovat distanční výuka. Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden 

bod 2-8 (viz čestné prohlášení) nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s 

ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové 

faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách 

s tímto vědomím. 

Žáci budou rozděleni do skupin podle tříd - 6. až 8. třída. Žáci 9. třídy budou pokračovat 

od 8. června v distanční výuce. Konzultace budou probíhat ve skupinách v maximálním počtu 

15 žáků, složení skupin žáků je stanoveno podle přihlášených žáků v jednotlivých třídách.  

 

Žák musí při příchodu do školy odevzdat čestné prohlášení  

(pokud ho nebude mít, nebude mu umožněn vstup do školy). 

 

Zákonní zástupci žáků 6. až 8. třídy písemně na email školy přihlásí své děti 

ke školnímu stravování do čtvrtka 4. 6. 2020 do 10 hodin. 

(stravování bude probíhat podle jednotlivých skupin od 12.45 hodin) 

 

Organizace vzdělávání žáků 2. stupně od 8. 6. 2020: 

 

1) Cesta do školy a ze školy 
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená 

krizovými opatřeními, zejména: 

 - Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky dle aktuálního nařízení MZ 

 - Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy 

nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti) 

 

2) Příchod ke škole a pohyb před školou 

Příchod ke škole v 8.00 hodin. Třídy se budou shromažďovat podle pokynů svých třídních učitelů.  Pro 

všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu, pokud se nacházejí alespoň 

dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 m. Žáky před školou vyzvedne pověřený pedagogický pracovník, 

který svou třídu odvede do šatny.  

3) Vstup do budovy školy nebo školského zařízení 

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

odvedou žáky do tříd, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami. Všichni žáci i zaměstnanci 

školy nosí ve společných prostorách roušky.  Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 

roušky a sáček na uložení roušky. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; 



jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je 

důvodem k nevpuštění žáka do školy.  Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech 

určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých 

skupin. 

 

4) V budově školy a ve třídě 

Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. 

Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). 

Zajistí pedagogický pracovník. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí 

pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud 

dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. Při 

sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.  Žáci si po každém vzdělávacím bloku 

vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. Škola vede evidenci o docházce žáků do školy 

(omlouvání absence bude probíhat dle školního řádu). 

5) Stravování 

Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a 

neberou si ani příbory. V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. 

Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. A dále je nutné zajistit rozestupy 

mezi jednotlivými skupinami. Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a 

to do vlastního sáčku. Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci 

na ruce. Bude určen časový rozvrh pro jednotlivé třídy. 

6) Při podezření na možné příznaky COVID-19 

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), nesmí do školy vstoupit. Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků 

COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s 

ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou 

stanici. 

 

7) Konzultace budou probíhat každý den dle přiloženého rozvrhu. 

 

 

 

 

 

 

 



Rozvrh konzultací 

 

 



 

 

 



 


