
 

 

Osobní přítomnost na vzdělávání žáků 1. stupně   
a nový systém obědů pro žáky celé školy od 25.5. 

 
aneb  

udělejme to dětem takové, aby nelitovaly, že do té školy šly, takové, aby na jaro 

2020 jednou vzpomínaly jako na super dobu, kdy pro ně vzdělávání bylo fakt 

“ ŠKOLA HROU” 

 
 
Vážení rodiče, milé děti, 
 
posíláme Vám další, tentokrát již více konkrétní, informace k výuce od 25. 5.: 
 
 

● Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední (8 - 12 hodin) a odpolední část (12 - 16 
hodin).  Skupiny mohou být max. do 15 žáků, jsou do konce školního roku neměnné. 

● Informace o rozdělení dětí do skupin Vám předají třídní učitelé. Rozdělení dětí do skupin 
(podle účasti dětí v dopoledním nebo i odpoledním bloku), jsme většinou prováděli v rámci 
třídy. Ve zcela ojedinělých případech jsou děti z organizačních důvodů umístěny v jiné třídě 
ročníku. Skupiny do 15 žáků (dle nařízení MŠMT) tvořilo vedení školy s ohledem na 
organizaci (pobyt pouze v dopolední nebo i v odpolední části tak, aby odpoledne vznikla 
pouze jedna skupina na třídu). Skupiny se nesmí spojovat. V dopolední části pojedeme 
podle rozvrhu (český jazyk, matematika, další předměty dle výběru učitele). Mezi 
vyučovacími hodinami budeme v co největší míře zařazovat relaxační chvilky, nejlépe 
venku.  V odpolední části budou probíhat zájmové aktivity, výtvarná, hudební činnost 
apod. Vycházky do okolí jsou vedením školy povoleny při zachování hygienických a 
epidemiologických pravidel. 

●  V případě nepřítomnosti přihlášeného žáka je povinen zákonný zástupce neprodleně toto 
oznámit třídnímu učiteli, vč. důvodu nepřítomnosti. Neučiní-li tak, bude škola žádat 
informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále 
do skupiny docházet. Absence se nebude započítávat do absence uváděné na vysvědčení 
žáka.  

● Je vysoce žádoucí, aby přihlášený žák navštěvoval školu pravidelně - není naprosto vhodné, 
aby žák bezdůvodně do školy jeden den přišel a druhý ne. 

● Výuka tělesné výchovy v běžné podobě není možná. Budeme zařazovat pohybové chvilky na 
protažení a relaxaci, nejlépe po každé vyučovací hodině. 

● Přihlašování k výuce po 18. 5. již není možné.  
 

Cesta do školy a ze školy, pohyb před školou  
● Při cestě do školy a ze školy a při pobytu před školou se na žáky vztahují aktuální obecná 

pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, v tento moment zejména:  
o Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).  

o Dodržení odstupů 2 metry. 
 



 

 

 
Každá skupina má až do konce školního roku určen vchod. Vchody pro jednotlivé skupiny jsou 
určeny takto: 
 

A 5.A, 4.A, 4.C 

A u čítárny 5. B1, 1.A1, 1. D 

Vchod C vrátnice 1.B, 5.E, 3.C, 5. C, 5. B2 

C (nouzový) 3. B1, 2. C, 3. A 

C (jih) 5. D, 2. E, 3. D1, 4. D 

D 3. E, 1. A2 

E 3. D2, 3. B2 

F (zleva) 2. A 

F (střed) 2. D, 4. B 

F (zprava) 2. B 

 

 

Vstup do školy 
● Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.  

● Děti přijdou ke škole v 7:50 hodin, zde je převezme pedagog. 

● Pedagog před 1. vstupem žáka do školy vybere čestná prohlášení svěřených žáků, 
zkontroluje, zda má žák 2 roušky a sáček na odkládání roušek. Prosíme, svědomitě 
dohlédněte na to, že má před odchodem do školy Vaše dítě u sebe čestné prohlášení na 
tiskopise MŠMT, sáček a roušky (bez čestného prohlášení nebude dítěti vstup do školy 
umožněn). 

● Žáci se nebudou přezouvat, svrchní oděv si vezmou s sebou do třídy a odloží si jej na místo 
určené vyučujícím. 

● Všichni žáci i zaměstnanci školy budou nosit ve společných prostorách roušky.  

● Žák bude povinen dodržovat stanovená hygienická a organizační pravidla; jejich opakované 
nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, bude pak důvodem k 
nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy. 

 

V budově školy  
● Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěvu toalet či společných prostor budou 

organizovat pedagogičtí pracovníci tak, aby byly minimalizovány kontakty mezi skupinami.  

● Při přesunech se budou snažit všichni dodržovat odstupy 2 metry.  

● Toalety budou vybaveny antibakteriálním mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a 
jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.   



 

 

● Bude prováděno čištění všech místností, ve kterých se žáci a pracovníci školy nacházejí. 
Několikrát denně bude prováděna dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá velké 
množství lidí (např. kliky u WC apod.). 

  

Ve třídě 
● Neprodleně po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i 

umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).   

● V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je 
zachován rozestup 2 metry.  

● Při sejmutí si každý žák uloží roušku do sáčku.  

● Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.  

● Ve třídách se bude často větrat.  

● Po každé hodině bude zařazena relaxační chvilka, nejlépe venku.  

 

 

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.  

●  Při nevolnosti nebo případných projevech příznaků infekce COVID-19 pedagog telefonem 
informuje vedení školy, které zajistí odchod žáka ze skupiny, bude mu změřena teplota 
bezkontaktním teploměrem. Bude kontaktován zákonný zástupce, aby si žáka neprodleně 
vyzvedl. Izolační místnost bude v místnosti u vrátnice budovy C, dohled nad žáky před 
vyzvednutím rodiči bude mít paní vrátná Dana Konečná.  

● O podezření vedení školy informuje spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáci pak budou 
umístěni do jiné vhodné místnosti nebo změní aktivitu na pobyt venku s povinným nošením 
roušky, dokud nebude znám zdravotní stav indisponovaného žáka.  

 

 

Pravidla pro poskytování stravování ze školní jídelny 
● Naše školní kuchyně bude od 25. 5. vařit pro žáky přihlášené ke stravování teplé obědy. Bude 

vařena pouze 1 varianta.  
● Objednávání bude probíhat standardně přes www.strava.cz . 
● Zkontrolujte, zda má Vaše dítě oběd přihlášený (obědy se nyní nebudou přihlašovat 

automaticky). Pokud bude Vaše dítě ve škole i odpoledne, doporučujeme, aby mělo 
přihlášen oběd vždy. 

● Vstup do školní jídelny je povolen pouze žákům 1. stupně, kteří se účastní prezenční výuky 
v budově školy. 

● Vstup do školní jídelny není povolen rodičům a žákům, kteří se vzdělávají z domova “na 
dálku”. 

● Čas oběda pro jednotlivé skupiny je přesně určen, informaci podá třídní učitel, čas oběda ani 
skupinu nelze měnit. 

● Hygienická pravidla před jídlem budou žáci dodržovat dle pokynů přítomného pedagoga.   
● Žáci předají 1. den čipy pedagogovi, čipy zůstanou trvale v jídelně, “čipovat” za žáky budou 

kuchařky. Zkontrolujte prosím, že má Vaše dítě před prvním odchodem do školy s sebou 
čip. 

● Děti nebudou stát ve frontě, usedají po příchodu do jídelny přímo na místo, které jim určí 
doprovázející pedagog. 

http://www.starva.cz/


 

 

● Talíře a misky s jídlem budou donášet dětem kuchařky a pedagog dané skupiny.  
● Žáci, kteří se “vzdělávají na dálku”, si objednané obědy budou vyzvedávat u výdejního 

okénka, které bude zřízeno přímo u jednoho ze zadních oken naší školní jídelny. Zde budou 
obědy vydávány v jídelní krabičce. 

● V krabičce bude vydáván pouze hlavní chod (bez polévky), a to v době: 
○ od 11.00 do 12.00 hodin (žáci, kteří mají objednaný oběd při “vzdělávání “na dálku”) 
○ výdej v jiný čas nebude možný. 

● Přístup k výdejnímu okénku bude na nádvoří před jídelnou prostorově oddělen od běžného 
vstupu do jídelny (bude ohraničen páskami či zábranami). Prosíme o respektování 
vymezeného prostoru. 

● Cena obědů: 
○ pro žáky 1. stupně, kteří chodí prezenčně do školy, je stejná jako obvykle 
○ pro žáky 1. stupně, kteří pokračují ve výuce “na dálku”, a pro žáky 2. stupně, je 

stanovena na 63,- Kč (ministerstvem jsou považováni za “veřejnost”) 
■ objednávky u všech přes www.strava.cz.   

 
 

Odchody žáků ze školy 
● Žáci odchází domů po dopoledním bloku nebo po obědě nebo po předchozí dohodě v 

průběhu odpoledního bloku, nejpozději však v 16 hodin. Rodiče budou znát telefonní 
kontakt na oba pedagogy (dopolední a odpolední blok). Do prostor školy nemohou rodiče 
vstupovat. Třídnímu učiteli rodiče písemně oznámí, zda bude dítě odcházet samo nebo v 
doprovodu, kdo bude dítě vyzvedávat. Dítě si vyzvedáváte u vchodu, kterým ráno vchází do 
školy. Pedagoga kontaktujte telefonem.  

● Prosíme, informujte vždy pedagoga předem o případném dřívějším čase odchodu dítěte. 
 

 

Děkuji za Vaši spolupráci! 

 

Víme, že to nebude snadné a některé věci budeme muset společně i za pochodu doladit, ale 
dohromady to zvládneme! 

 

S přátelským pozdravem, 

                                                                                                                   Mgr. Lukáš Kunc 

ředitel ZŠ Úvaly  

http://www.strava.cz/

