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Informace k osobní přítomnosti žáků 1. stupně v budově školy  

od 25. května 2020 

 

Vážení rodiče,  

v souvislosti obnovenou možností osobní přítomnosti žáků 1. stupně na školách Vám zasíláme 

informace o zařazení žáků do výukových skupin, organizaci vyučování a čestné prohlášení k nástupu. 

S maximálním ohledem na bezpečí a zdraví Vašich dětí realizujeme on-line výuku, v této formě budeme 

pokračovat až do konce června.  

Doporučení MŚMT jasně stanoví hygienické opatření. Vaše děti budou zařazeny do skupin, které budou 

neměnné a nebude možno se do nich přidat po 25. květnu 2020. Taktéž pedagogové při přidělení ke 

skupině se nebudou měnit. Výuka bude probíhat pro I.-IV. ročník 4 vyučovací hodiny a pro žáky V. tříd 

5 vyučovacích hodin. Školní jídelna bude zajištovat stravování. Žáci mohou odejít po skončení 

vyučování domů, anebo mohou pokračovat v odpoledních aktivitách, kde se jim budou pedagogové 

věnovat do 16:00 hod. Aktivity pro odpoledne musí probíhat v areálu školy, popř. na školním hřišti za 

předpokladu dodržení veškerých hygienických opatření. Výukové skupiny:  

1. skupina: třídy 1.A, 1.B – výuku budou zajišťovat třídní učitelky (Mgr. Jana Zetková, Mgr. Šárka 

Vežranovská). O odpolední aktivity se bude starat vedoucí vychovatelka Zdenka Kissová.  

Začátek vyučování: 8:00 hod. Pedagogický pracovník si bude žáky vyzvedávat v 7:40 hod, žáci budou 

vstupovat do školy nikoliv hlavním vchodem, ale „krčkem“, kde jim bude před příchodem do školy 

změřena teplota. Žáci se zvýšenou teplotou nebudou do školy vpuštěni. Vstup do školy je povolen 

pouze žákům nikoliv zákonným zástupcům nebo jejich doprovodu. Žáci nebudou používat šatnu. 

Vyučování této skupiny bude probíhat ve třídě 1.A., před příchodem do třídy se žáci přezují a boty 

nechají na chodbě a po vstupu do třídy si žáci umyjí ruce. Ve společných prostorách budou žáci používat 

roušky. Každý žák bude mít na den dvě roušky a jeden igelitový sáček, do kterého si roušku bude 
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odkládat. Použití roušky ve třídě je na vůli vyučujícího. Oběd pro tuto skupinu bude probíhat ve školní 

jídelně od 11:00-11:20 hod.  

2. skupina: 2.A-2.B plus dva žáci z 3.B. Vyučování povedou třídní učitelky (Mgr. Romana Hmilanská, 

Mgr. Svatava Šigutová). O odpolední aktivity se bude starat vychovatelka Lenka Ovšáková.  

Začátek vyučování: 8:10 hod. Pedagogický pracovník si bude žáky vyzvedávat v 7:50 hod, žáci budou 

vstupovat do školy nikoliv hlavním vchodem, ale „krčkem“, kde jim bude před příchodem do školy 

změřena teplota. Žáci se zvýšenou teplotou nebudou do školy vpuštěni. Vstup do školy je povolen 

pouze žákům nikoliv zákonným zástupcům nebo jejich doprovodu. Žáci nebudou používat šatnu. 

Vyučování této skupiny bude probíhat ve třídě 2.A., před příchodem do třídy se žáci přezují a boty 

nechají na chodbě a po vstupu do třídy si žáci umyjí ruce. Ve společných prostorách budou žáci používat 

roušky. Každý žák bude mít na den dvě roušky a jeden igelitový sáček, do kterého si roušku bude 

odkládat. Použití roušky ve třídě je na vůli vyučujícího. Oběd pro tuto skupinu bude probíhat ve školní 

jídelně od 11:25-11:45 hod. 

3. skupina: 3.A-3.B. Vyučování povedou třídní učitelky (Mgr. Jitka Závadová, Mgr. Blanka Zmítková). 

Protože o to neprojevili zákonní zástupci zájem, nebudou pro tuto skupiny organizovány odpolední 

aktivity.   

Začátek vyučování: 8:05 hod. Pedagogický pracovník si bude žáky vyzvedávat v 7:45 hod, žáci budou 

vstupovat do školy hlavním vchodem, kde jim bude před příchodem do školy změřena teplota. Žáci se 

zvýšenou teplotou nebudou do školy vpuštěni. Vstup do školy je povolen pouze žákům nikoliv 

zákonným zástupcům nebo jejich doprovodu. Žáci nebudou používat šatnu. Vyučování této skupiny 

bude probíhat ve třídě 8.B., před příchodem do třídy se žáci přezují a boty nechají na chodbě a po 

vstupu do třídy si žáci umyjí ruce. Ve společných prostorách budou žáci používat roušky. Každý žák 

bude mít na den dvě roušky a jeden igelitový sáček, do kterého si roušku bude odkládat. Použití roušky 

ve třídě je na vůli vyučujícího. Oběd pro tuto skupinu bude probíhat ve školní jídelně od 11:50-12:10 

hod. 

4. skupina: 4.A. Vyučování povede třídní učitelka (Mgr. Věra Oršulíková) a Anna Jalůvková. O odpolední 

aktivity se bude starat paní asistentka Lucie Svrčinová.  
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Začátek vyučování: 8:20 hod. Pedagogický pracovník si bude žáky vyzvedávat v 8:00 hod, žáci vstupují 

do budovy „krčkem“, nikoliv hlavním vchodem. U vstupu jim bude před příchodem do školy změřena 

teplota. Žáci se zvýšenou teplotou nebudou do školy vpuštěni. Vstup do školy je povolen pouze žákům 

nikoliv zákonným zástupcům nebo jejich doprovodu. Žáci nebudou používat šatnu. Vyučování této 

skupiny bude probíhat ve třídě 4.A., před příchodem do třídy se žáci přezují a boty nechají na chodbě 

a po vstupu do třídy si žáci umyjí ruce. Ve společných prostorách budou žáci používat roušky. Každý 

žák bude mít na den dvě roušky a jeden igelitový sáček, do kterého si roušku bude odkládat. Použití 

roušky ve třídě je na vůli vyučujícího. Oběd pro tuto skupinu bude probíhat ve školní jídelně od 12:15-

12:35 hod. 

5. skupina: 4.B. Vyučování povede třídní učitelka (Mgr. Pavla Lišková) a Lenka Polachová. O odpolední 

aktivity se bude starat paní vychovatelka Dagmar Hainzová.   

Začátek vyučování: 8:00 hod. Pedagogický pracovník si bude žáky vyzvedávat v 7:40 hod, žáci budou 

vstupovat do školy hlavním vchodem, kde jim bude před příchodem do školy změřena teplota. Žáci se 

zvýšenou teplotou nebudou do školy vpuštěni. Vstup do školy je povolen pouze žákům nikoliv 

zákonným zástupcům nebo jejich doprovodu. Žáci nebudou používat šatnu. Vyučování této skupiny 

bude probíhat ve třídě 6.B.,  před příchodem do třídy se žáci přezují a boty nechají na chodbě a po 

vstupu do třídy si žáci umyjí ruce. Ve společných prostorách budou žáci používat roušky. Každý žák 

bude mít na den dvě roušky a jeden igelitový sáček, do kterého si roušku bude odkládat. Použití roušky 

ve třídě je na vůli vyučujícího. Oběd pro tuto skupinu bude probíhat ve školní jídelně od 12:40-13:00 

hod. 

6. skupina: 5.A, 5.B.  Vyučování povedou třídní učitelé (Mgr. David Neubert, Mgr. Eva Prstecká). Pro 

tuto skupinu nejsou zajišťovány odpolední aktivity.    

Začátek vyučování: 8:20 hod. Pedagogický pracovník si bude žáky vyzvedávat v 8:05 hod, žáci budou 

vstupovat do školy hlavním vchodem, kde jim bude před příchodem do školy změřena teplota. Žáci se 

zvýšenou teplotou nebudou do školy vpuštěni. Vstup do školy je povolen pouze žákům nikoliv 

zákonným zástupcům nebo jejich doprovodu. Žáci nebudou používat šatnu. Vyučování této skupiny 

bude probíhat ve třídě 5.B., před příchodem do třídy se žáci přezují a boty nechají na chodbě a po 

vstupu do třídy si žáci umyjí ruce. Ve společných prostorách budou žáci používat roušky. Každý žák 

bude mít na den dvě roušky a jeden igelitový sáček, do kterého si roušku bude odkládat. Použití roušky 
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ve třídě je na vůli vyučujícího. Oběd pro tuto skupinu bude probíhat ve školní jídelně od 13:05-13:25 

hod. 

 

Všichni žáci, kteří budou odcházet bezprostředně po vyučování a ihned po obědě, budou mít od 

zákonných zástupců vyplněnou Propustku.  

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům Covid 19, nesmí 

vstoupit do budovy školy. Před školou i ve škole budou žáci dodržovat dvoumetrové rozestupy. Pohyb 

žáků před školou se bude řídit předpisy a nařízeními platnými po 25. květnu 2020. Omlouvat žáky 

z důvodu nepřítomnosti musí zákonný zástupce nejpozději do 3 pracovních dnů třídnímu učiteli. 

Osobní účast ve školách se nedoporučuje osobám, u nichž Ministerstvo zdravotnictví ČR stanovilo tyto 

rizikové faktory:   

 Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) 

s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou 

 Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou 

např. hypertenze 

 Porucha imunitního systému, např.: 

a) Při iminosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), 

b) Při protinádorové léčbě, 

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně 

 Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).  

 Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 

 Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce 

ledvin (dialýza).  

 Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 

Do rizikové skupiny patří i osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud 

některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 
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Každý žák musí první den před vstupem odevzdat pedagogovi čestné prohlášení, dále prosíme žáky a 

zákonné zástupce, aby dodržovali časy vstupů do školy a neshlukovali se zbytečně dříve před školou. 

K dispozici je z preventivních důvodů i plánek míst před budovou školy, která jsou určena pro 

shromažďování jednotlivých tříd. Ranní družina nebude v provozu.  

 

 

 

Mgr. Hana Bayerová 

Ředitelka školy 
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