
Informace pro rodiče žáků 1. stupně 

 

Vážení rodiče, dle pokynu MŠMT od 25. května 2020 základní škola zajišťuje 

vzdělávací aktivity pro žáky 1. - 5. ročníku. Výuka je dobrovolná.  

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy. Je třeba prokazatelně 

informovat (nejlépe prostřednictvím emailu) třídní učitelku o přítomnosti žáka ve výuce 

z důvodu organizačního zajištění do 18. května 2020. 

Výuka bude probíhat za těchto organizačních a hygienických podmínek: 

Zákonný zástupce má povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení s vymezením 

osob s rizikovými faktory, které žák odevzdá při příchodu na výuku. Formulář je ke 

stažení na webových stránkách školy nebo si jej můžete vyzvednout na sekretariátu 

školy v pracovní dny v době od 7.00 do 12.00 hodin. 

Organizace:  

1. Ředitel školy sestaví skupiny žáků – maximální počet 15, které budou neměnné  

a ke každé skupině bude přidělen pedagogický pracovník. Skupiny nelze měnit 

po 25. květnu 2020.  

2. Vzdělávací aktivity budou probíhat každý pracovní den. Bude vedena evidence 

docházky žáků. 

3. Nebude probíhat výuka tělesné výchovy. 

4. Dopolední výuka: 1. - 5. ročník: 8.00  - 11.40 

5. Bude zajištěn plynulý příchod žáků do školní budovy od 7.20 hodin. 

6. Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám. 

7. Žák musí mít s sebou minimálně dvě roušky a sáček na jejich odkládání. Žáci 

musí dodržovat rozestupy. Ve třídách bude zajištěno rozmístění lavic, aby byl 

dodržen stanovený odstup  2 metry (nejméně 1,5metru)  mezi žáky. 

8. Po příchodu do školy si žák umyje ruce a použije dezinfekci. 

9. Žáci si nechávají ve škole všechny pomůcky, které potřebují k výuce (aktovky). 

Přinášejí si pouze roušky, sáček na jejich odkládání, svačinu a pití. 

10. Žáci mají možnost se stravovat ve školní jídelně dle časového harmonogramu. 

11. Provoz školní družiny proběhne v homogenních skupinách na ZŠ Holkovice od 

11.40 do 15.45 hodin. 

12. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované 

nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je 

důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny. 

 

Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než 25. května 2020. 

 


