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Informace ke znovuotevření školy v pondělí 25.5.2020 
 
V souladu s metodickou příručkou MŠMT vydanou dne 30.4.2020 zahajujeme výuku pro žáky I. stupně. 
Výuka je dobrovolná, pro přihlášené žáky povinná, pravidla omlouvání absence jsou uvedena ve šk. řádu. 
Distanční vzdělávání bude probíhat i nadále, výuka ve školním roce 2019/2020 končí v pátek 26.6.2020.  
Nejdůležitější pro nás je Vaše bezpečnost, a proto se řídíme výše uvedenou metodikou 
(ke stažení na http://nadaliborce.cz/sites/default/files/soubory/ochrana_zdravi_zs%20%282%29.pdf ) 

Provozní doba školy je od 7:30 do 16 hodin, výuka probíhá denně ve 2 blocích – dopolední blok 
vzdělávání (1. – 3. třída 4 vyučovací hodiny, 4. a 5. třída 5 vyučovacích hodin) a odpolední blok 
zájmového vzdělávání („družina“). Ranní družina není poskytována. 

Při příchodu ke škole dodržujte minimálně dvoumetrové rozestupy (není nutné u členů společné 
domácnosti) a vždy mějte na ústech roušku. Žáci jsou zařazeni do homogenních skupin (v 
případě naší školy se jedná o jednotlivé třídy) a s rouškou na ústech se mohou v těchto 
skupinách shlukovat. 1.A, 1.B a 2.A se schází na školním dvorku za školou, ostatní třídy na 
prostranství před školou. 

Po příchodu ke škole 25.5.2020 zákonný zástupce žáka předá vyučujícímu podepsané čestné 
prohlášení, které potvrzuje seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených 
Ministerstvem zdravotnictví a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního 
onemocnění. (Dostupné na http://nadaliborce.cz/sites/default/files/soubory/cp.pdf ). V tištěné 
formě lze prohlášení kdykoliv vyzvednout ve fólii na vchodových dveřích školy. 

Zákonný zástupce rovněž sdělí třídní učitelce jednu z variant: 

A) Dítě končí po dopoledním bloku, odchází samo/s rodičem 
B) Dítě jde s družinářkou na oběd, po obědě odchází samo/s rodičem 
C) Dítě se bude účastnit oběda a odpoledních aktivit - „družiny“, na základě platného 

zápisového lístku z běžné družiny odchází, nejpozději v 16 hodin 

Pokud zákonný zástupce tyto podmínky nesplní, nebude žákovi umožněna osobní účast ve škole. 

Následně si vyučující si skupinu žáků vyzvedne na výše uvedeném místě tak, aby byla zachována 
dostatečná vzdálenost mezi skupinami. Postupně přejdou skupiny do šaten. Po přezutí odchází 
do své třídy, kde si omyjí a vydezinfikují ruce na začátku každé vyučovací hodiny. Učebna se 
každou hodinu intenzivně větrá. 

Žáci jsou rozděleni do skupin = tříd (maximální počet žáků ve skupině je 15). Složení skupin je 
neměnné. Ve třídě budou v lavici sedět pouze jeden žák s rozestupem minimálně 1,5 metru od 
spolužáků. 

Žáci nosí do školy kromě školních pomůcek a svačiny také minimálně 2 roušky a sáček na jejich 
uložení. Roušky mají na obličeji ve společných prostorách vždy, dále při skupinové výuce, na 
školním hřišti a prostranství před školou a při vycházkách do přírody. Při sezení v lavicích žáci 
na pokyn vyučujícího roušku sejmou a ukládají do sáčku. 
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Vstup do školní budovy bude umožněn pouze žákům. Nikdo s příznaky infekce dýchacích 
cest nesmí do školy vstoupit. Pokud žák bude v průběhu vyučování vykazovat některý 
z možných příznaků Covid-19, bude umístěn do izolace, zákonný zástupce bude o této 
skutečnosti neprodleně informován a je povinen žáka okamžitě ze školy vyzvednout. Rovněž 
když některý z žáků poruší výše uvedená hygienická a organizační pravidla může být po 
předchozím informování zákonného zástupce z prezenční výuky vyloučen a vzdělává se nadále 
distančním způsobem. 

Od 25.5. bude fungovat i školní stravování. Obědy se budou vydávat za přísných hygienických 
podmínek ve školní jídelně. Připravováno bude jedno teplé jídlo. 

Harmonogram výuky je z důvodu minimalizace vzájemných setkání homogenních skupin 
stanoven následovně: 

Vyzvedávání žáků třídní učitelkou před vyučováním: 
Školní dvůr: 1.A – 7:30, 1.B – 7:40, 2.A – 7:50 
Prostranství před školou: 2.B – 7:30, 3. tř. – 7:40, 4.B – 7:50, 5. tř. – 8:00 
 
Ukončení výuky v dopoledním bloku – třídní učitelka dovede děti na určené místo, kde si je 
přebírají rodiče, družinářky, popř. samy odcházejí: 
Školní dvůr: 1.A – 11:20, 1.B – 11:30, 2.A – 11:40 
Prostranství před školou: 2.B – 11:20, 3. tř. – 11:30, 4.B – 12:25, 5. tř. – 12:35 
 
V případě, že se někdo dostaví ráno po odvedení jeho skupiny učitelkou, vyčká před školou 
v předepsaném rozestupu a po vyzvání vstupuje do školy po osmé hodině, vždy s pedagogickým 
doprovodem. 
 
Prosíme rodiče, aby dohlédli na včasný příchod dětí a dbali na vyzvedávání ve stanoveném 
časovém harmonogramu, abychom dokázali zajistit bezpečnost Vašich dětí, naši i Vaši. 
 

Děkujeme za spolupráci, spolu to zvládneme! 
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