
 

Účast žáků 1. stupně při vzdělávacích aktivitách od 25. 5.  
 

 

Vážení rodiče, milí žáci, drazí kolegové, 

níže Vám předkládáme soubor informací a pokynů pro žáky, rodiče a vyučující 1. - 5. ročníku v 

souvislosti s možností nepovinné docházky žáků od 25. 5. 2020 do ZŠ Úvaly. Jak jistě na první pohled 

vidíte, splnit veškerá nařízení MŠMT bude pro školu velmi náročné a zajistit plnohodnotnou 

prezenční výuku s omezenými personálními i prostorovými možnostmi bude za tohoto stavu pro větší 

počet žáků organizačně nadmíru obtížně zvládnutelné. Při více než 15 žácích z jedné třídy nebude též 

možné, aby výuku zajišťoval pouze příslušný třídní učitel. S druhou skupinou bude tedy pracovat jiný 

pedagogický pracovník ( vychovatel / asistent / učitel 2. st.). Prosíme Vás, abyste, na základě těchto 

informací a dle svých možností, důkladně zvážili, jaká forma výuky bude právě pro Vaše dítě do konce 

tohoto školního roku nejlepší a nejefektivnější. 

Při překročení aktuální personální a organizační kapacity školy pak přednostně přijmeme k osobní 

účasti na vzdělávání ve škole žáky od nejmladších k nejstarším. Tedy nejprve prvňáky, pak druháky a 

naposled páťáky. 

Úplně konkrétní informace o vyučovaných předmětech, určeném vyučujícím pro Vaše dítě a o 

pravidlech při vstupu do budov školy Vám sdělíme až v bezprostředním předstihu, tedy v průběhu 21. 

kalendářního týdne, a to dle konkrétních počtů přihlášených žáků a s ohledem na naše aktuální 

možnosti. 

 

Obecná pravidla 
● Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy prostřednictvím třídního 

učitele v případě žáků 1. stupně nejpozději do 18. 5. 2020. Nicméně žádáme rodiče, aby se 

vyjádřili již do 13. 5., abychom mohli organizačně a personálně vše včas připravit. 

Děkujeme za pochopení. 

● Doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory a rozhodli o účasti žáka na 

vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.  

● Při prvním vstupu do školy předloží žák nebo zákonný zástupce žáka:  

o písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění 
(např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), obsahující také 
vymezení rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví.  

o Odkaz na formulář čestného prohlášení ke stažení ZDE. 
● Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole 

umožněna.  
● Maximální počet žáků ve skupině je 15.  

● Složení skupin je neměnné po celou dobu (do konce školního roku). O zařazení žáků do 
skupin rozhoduje ředitel školy (rozhodně nebude možnost si vybírat). Žáka nelze zařadit do 
školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.  

● Pokud to bude možné, skupiny budou vytvořeny z žáků jedné třídy nebo jednoho ročníku.  

● Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině se nebudou měnit.  

● Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý pracovní den od 8.00 do 16.00 
hod. 
 

https://www.zsuvaly.cz/wp-content/uploads/2020/05/%C4%8Destn%C3%A9_prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-1.pdf


 

 
Vzdělávací aktivity 

● Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední (8 - 12 hodin) a odpolední část (12 - 16 
hodin).  

● Docházka pouze do odpoledního bloku není možná.  
● Cílem dopolední části je zajistit pod dohledem vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje 

i v rámci vzdělávání na dálku. Obsah bude, ve velmi přizpůsobené verzi, vycházet ze 
vzdělávacího obsahu ŠVP školy. 

● Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání bude přiměřeně 
vycházet ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.  

● Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci. V dopolední části budou u některých 
skupin vzdělávací a výchovnou činnost zajišťovat též vychovatelé nebo asistenti pedagoga. 
Přítomnost právě konkrétního třídního učitele u případných dvou skupin v rámci jedné 
třídy není  reálná. Odpolední výchovnou a vzdělávací činnost budou pak zajišťovat 
přednostně vychovatelé.  

● Ranní družina nebude poskytována. 

●  Obsah a metody vzdělávacích a zájmových aktivit budou přizpůsobeny složení konkrétní 
školní skupiny, jak vzhledem k věku žáků, tak úrovni jejich vědomostí, znalostí a dovedností.  

● Obsah a forma všech vzdělávacích a zájmových aktivit budou zvoleny tak, aby byla zajištěna 
hygienická a epidemiologická opatření.  

● Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin. 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, stejně jako pobyt ve venkovním prostředí na pozemku školy. Aktivity 
mimo areál školy nebudou 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 obecná pravidla 

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

o Dodržení odstupů 2 metry.  
● Při vyčkávání na vstup do budovy budou žáci povinni se řídit pokyny školy a pokyny 

pedagogických pracovníků ohledně vymezení pohybu před školou a přesného místa, kde 
budou na výuku čekat. 

 

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

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

● Při vstupu bude žákům namátkově měřena teplota bezkontaktním teploměrem. Pokud bude 
mít žák teplotu vyšší než 37,5 °C, nebude mu umožněn vstup do školy a bude kontaktován 
zákonný zástupce, aby si žáka neprodleně vyzvedl. 

● Organizace vstupu žáků do školy bude upřesněna.  



 

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

● Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.  

● Škola jednotlivým skupinám vymezí prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.  

● 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 budou 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, spínače světla, klávesnice, počítačové myši, místa k sezení ve 
společných prostorách). 

  

Ve třídě 
● Neprodleně 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).   

● 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.  

 

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 bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do 
samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce žáka s ohledem na okamžité 
vyzvednutí žáka. O podezření škola 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 školního stravování v zařízení školního stravování 
● Dle množství žáků a personálu budeme zvažovat jednu ze dvou variant: 

o   Školní stravování – vydávání teplých obědů. 

o   Školní stravování – studené obědové balíčky. 

● Při dopolední i odpolední účasti dítěte ve škole pak objednání školního stravování 
doporučujeme. 

● Objednávání bude probíhat standardně přes www.strava.cz , vždy minimálně týden dopředu.  
● Hygienická pravidla budou před jídlem žáci dodržovat dle pokynů přítomného pedagoga. 

 
Děkuji za Vaši spolupráci! 

http://www.starva.cz/


 

                                                                                                                   Mgr. Lukáš Kunc 

ředitel ZŠ Úvaly  


