
ORGANIZACE VÝUKY ŽÁKŮ I. STUPNĚ 

 

Vážení rodiče, 

Od 25. května je žákům I. stupně základních škol umožněno účastnit se 
vzdělávacích aktivit v prostorách školy. V rámci ochrany zdraví žáků a jejich 
rodinných příslušníků, ale stejně tak i zaměstnanců školy, bude přítomnost ve 
škole probíhat v souladu se stanovenými opatřeními: 

• Přítomnost žáků v prostorách školy probíhat ve shodě s hygienickými a 
bezpečnostními opatřeními vydané MŠMT: OCHRANA ZDRAVÍ 

• Účast žáka není povinná, pro nepřítomné žáky bude i nadále pokračovat 
distanční výuka 

• Přítomnost žáka ve škole je podmíněna podepsáním čestného prohlášení o 
neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění 

• Ranní družina není poskytována, výuka tělesné výchovy v běžné podobě, 
včetně plavání, není možná 

• Zákonným zástupcům nebude umožněn vstup do budovy školy 

• Školní jídelna bude v provozu – nahlašovat obědy u vedoucí školní jídelny
       /email: jidelna@zssenicenh.cz/ 

• Žáci budou rozděleni do skupin o max. počtu 15 žáků. Žák, který není k 18. 
květnu přihlášen, nebude do školy vpuštěn a bude se nadále vzdělávat 
dálkově. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020. 
Složení skupin je neměnné po celou dobu do 30. června 2020. 
 

• Žák musí mít každý den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. O 
používání roušky ve třídě rozhoduje pedagogický pracovník. Ve 
společných prostorách je nošení roušky povinné. Při sejmutí roušky ji žák 
ukládá do sáčku. 
 

• Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované 
nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy a k vyřazení ze 
skupiny.  

 

 

 



ORGANIZACE 

• Vzdělávací aktivity budou probíhat každý pracovní den ve dvou blocích: 
7:40  –  11:10  dopolední blok, vzdělávání vycházející z ŠVP 
11:10 –  15:00 odpolední blok, zájmové vzdělávání 

VZDĚLÁVACÍ 
SKUPINA 

DOPOLEDNÍ BLOK 
7:40 – 11:10 

ODPOLEDNÍ BLOK 
11:10 – 15:00 

1. TŘÍDA /sk. A/ 

Mgr. Jana Barabášová Pavlína Hrachovinová 

Sraz: školní dvůr I. stupně Hlavní budova – II. odd. ŠD 

Třída: kmenová učebna 1. tř.  

1. TŘÍDA /sk. B/ 

Mgr. Eva Juříková Jitka Marhoulová  

Sraz: školní dvůr I. stupně Hlavní budova – III. odd. ŠD 

Třída: učebna 4. třídy  

2. TŘÍDA 

Mgr. Tereza Bernatíková Renata Vyroubalová 

Sraz: pavilon ŠD u budovy II. stupně pavilon ŠD u budovy II. st. 

Třída: samostatná budova /pavilon ŠD/  

3. TŘÍDA 

Mgr. Jana Maitnerová Mgr. Lenka Hovězáková 

Sraz: hlavní vchod u budovy II. stupně 1. patro hl. budovy /uč. 37/ 

Třída: 1. patro hlavní budovy /uč. 37/  

4. TŘÍDA /sk. A/ 

Mgr. Monika Kalabisová 

------------------ Sraz: hlavní vchod budovy I. stupně 

Třída: učebna 2. třídy 

4. TŘÍDA /sk. B/ 

Ing. Jana Kiliánová Bc. Veronika Pragerová 

Sraz: hlavní vchod budovy I. stupně Budova I. Stupně – ranní ŠD 

Třída: prostory ranní družiny  

5. TŘÍDA 

Mgr. Renata Kubová 

------------------ Sraz: vchod ze dvora budovy II. stupně 

Třída: kmenová učebna 5. tř. /uč. 20/ 



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

• Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce čestné prohlášení, 
ve kterém potvrdí neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění u 
dítěte a seznámení s vymezením rizikových skupin 

• Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi 
osobní účast ve škole umožněna.  

• Čestné prohlášení je přístupné na stránkách ZŠ, také i v papírové podobě 
u vchodu školy 

 

OMLOUVÁNÍ ŽÁKA 

• Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti 
žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o 
důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. 
Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.   

    

PROVOZ ŠKOLY A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ 

 

A) Příchod ke škole, pohyb před školou, vstup do budovy školy  

• Při cestě do školy a ze školy 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 v souladu s krizovými nebo mimořádnými 

opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné 
domácnosti).   
 

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

• Stanovené skupiny se shromažďují u hlavního vchodu + zadní vchod ve 
dvoře do školní jídelny. 

• Vzájemně se dodržují rozestupy minimálně 2 metry. 

 

B) V budově školy  

• Žáci se nesmí stýkat se žáky zařazenými do ostatních skupin. Při přesunech 
dodržují žáci odstupy 2 metry vždy, když je to možné, a to jak od ostatních 
žáků, tak od zaměstnanců školy. 

• Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.  



• Neprodleně po přezutí musí každý žák použít dezinfekci na ruce. Žáci se 
mohou pohybovat jen ve vymezených prostorách, navštěvovat jen určené 
toalety.  
 

C) Ve třídě 

• Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 
• Každý žák bude sedět sám v lavici. Mezi jednotlivými žáky i mezi žáky a 

učitelem bude odstup min. 2m.  
• O použití/nepoužití roušky ve třídě rozhoduje vyučující, a to s ohledem na 

charakter probíhající aktivity. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do 
sáčku.  

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

 

D) 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 vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude žák 
umístěn do samostatné místnosti a kontaktován zákonný zástupce žáka s 
ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola 
spádovou hygienickou stanici.   


