
V Českých Budějovicích dne 4. 5. 2020 

Vážení rodiče, 

docházka žáků 1. stupně do školy bude opětovně zahájena 25. 5. 2020. Docházka nebude v žádném 

případě povinná. Prosíme rodiče, aby při rozhodování, zda své dítě do školy pošlou, či ne, zvážili 

všechny rizikové faktory a zdravotní rizika s ohledem na všechny členy rodiny. Žáci, kteří zůstanou 

doma, budou nadále pokračovat ve vzdělávání na dálku – obdobně jako dosud. 

Ministerstvo školství vydalo 30. 4. 2020 manuál, ve kterém vymezilo základní provozní podmínky 

základních škol v souvislosti s přítomností žáků 1. stupňů ve škole.   

Základní principy: 

- Při cestě do školy a ze školy musí mít žáci roušku a musí dodržovat 2 metry odstup (odstup 

neplatí pro členy společné domácnosti). 

- Škola bude organizovat pohyb žáků (osob) před školou – je nutné dodržovat odstupy 2 metry, 

mít roušky. 

- Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 

- Při přesunech žáků je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 
metru). 

- Všichni žáci i zaměstnanci školy musí nosit ve společných prostorách školy roušky (tj. 

v šatnách, na chodbě, toaletách, na zahradě školy apod.). 

- Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 

- V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován 

rozestup 2 metry. Pokud dochází k bližšímu kontaktu, je nutné roušky nosit. Žáci se řídí 

pokyny pedagoga. Při odchodu ze třídy si žáci vždy nasazují roušky. 

- Ve třídě bude každý žák sedět v samostatné lavici. Mezi lavicemi budou rozestupy, aby 

odstupy mezi žáky byly cca 2 metry. 

- Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování (po 

prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka) je důvodem k nevpuštění žáka do 

školy. 

- Neprodleně po přezutí musí žák použít dezinfekci na ruce. Žák si dále myje ruce (nebo 

dezinfikuje) po každém vzdělávacím bloku (dle pokynů pedagoga). 

- Zákonný zástupce musí před prvním vstupem žáka do školy podepsat Prohlášení (viz příloha). 

Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole 

umožněna. 

Skupiny žáků: 

- Žáci přihlášení k docházce budou do 25. 5. 2020 rozděleni do skupin. Maximální počet žáků 

ve skupině je 15. O zařazení žáka do skupiny rozhodne ředitelka školy. Žák v této skupině 

setrvá po celý den. Složení skupin je neměnné a nelze ho do konce školního roku změnit. 

- Skupiny mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Aktivity skupin budou organizovány 

tak, aby byly minimalizovány kontakty mezi skupinami (při dopoledních i odpoledních 

činnostech). 

- Vzdělávací aktivity jednotlivých skupin budou v průběhu dne zajišťovat pedagogičtí 

pracovníci (= učitelky, asistentky, vychovatelky). 

- Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny 

bude škola žádat po zákonném zástupci důvody nepřítomnosti a informaci o tom, zda žák 

bude do skupiny dále docházet. Absence ve skupinách se na vysvědčení nebude uvádět. 



Vzdělávací aktivity: 

- Dopolední část (do oběda) – žáci budou vzděláváni v obdobných aktivitách jako při vzdělávání 

na dálku. 

- Odpolední část (po obědě) – zájmové vzdělávání – obdobné aktivity jako ve školní družině. 

- Tělesná výchova v běžné podobě je zrušena, budou zařazovány pouze pohybové chvilky. 

- Do konce roku jsou zrušeny všechny aktivity mimo školu a všechny plánované školní akce. Je 

zrušena rovněž škola v přírodě. 

- Všechny vzdělávací aktivity jsou nepovinné. Rodiče si proto sami určí, v kolik hodin bude žák 

ze školy odcházet. 

Školní stravování: 

- Určeno pouze pro ty žáky, kteří budou docházet do školy. 

- Vydávání obědů: cca 11:30 – 13:30 

- V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin, bude proto stanoven přesný 

časový rozvrh, kdy žák půjde se svou skupinou na oběd. Mimo tento čas nesmí žák do jídelny 

vstoupit. 

- Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce (nebo použije dezinfekci). 

- Při stravování jsou zajištěny rozestupy mezi žáky obdobně jako ve třídě. 

- Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku. 

Provoz školy: cca 8:00 – 15:00 

- Přesný čas vzdělávacích aktivit a dobu oběda stanoví ředitelka školy u jednotlivých skupin 

teprve poté, až bude zřejmé, kolik žáků bude do školy docházet.  

- Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické nebo personální možnosti 

školy, rozhodne ředitelka školy o přijetí žáků do skupiny na základě žádostí zákonných 

zástupců podle kritérií, která budou stanovena. Škola ve spolupráci se zřizovatelem vytvoří 

podmínky pro zajištění vzdělávacích aktivit pro žáky, kteří splňují stanovená kritéria.  

- Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku dítěte do školy nejpozději do 18. 5. 

2020, ale už od 4. 5. do 6. 5. 2020 provedou třídní učitelky šetření předběžného zájmu, 

abychom mohli začít provoz organizovat.  

- Pokud zákonný zástupce nepožádá do 18. 5. 2020 o docházku dítěte do školy, nebudeme 

s účastí žáka ve škole do konce školního roku počítat.  

Ukončení školního roku: 

- Školní rok bude ukončen v pátek 26. 6. 2020, způsob předávání vysvědčení pro všechny žáky 

bude upřesněn. 

- V pondělí 29. 6. 2020 a v úterý 30. 6. 2020 bude ředitelské volno. 

Rodiče, kteří projeví zájem o docházku dítěte do školy, obdrží do pátku 22. 5. 2020 informace 

o zařazení dítěte do skupiny a další přesné instrukce k provozu školy (způsob předávání a 

vyzvedávání žáků, omlouvání atd.). 

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, můžete mě kontaktovat telefonicky (601 389 399) či mailem 

(skola@zsmlade.cz). 

S úctou 

Vladimíra Marková, ředitelka školy 


