
 

Vážení rodiče, žáků 1. stupně, 

 

na základě aktualizovaných informací MŠMT ze dne 27. 5. 2020 ohledně provozu základních 

škol v období do konce školního roku 2019/2020 může nově ředitel zařadit žáka do školní 

skupiny i dodatečně, ale nesmí být překročen maximální počet žáků ve skupině (15) a musí 

být jinak dodržena neměnnost složení skupin.  

 

Kritéria dodatečného zapojení do školní skupiny: 

1. Kapacita školní skupiny daného ročníku 

2. Pořadí žádosti (kontaktujte třídního učitele svého dítěte) 

3. Vyplnění Čestného prohlášení  

                                                                                                                                   

 PaedDr. Miroslav Veselý v.r.                           

      ředitel školy 

                                                                                                       V Napajedlích 28. 5. 2020 

 

 

Vzdělávání žáků na 1. stupni od 25. 5. 2020 
 

Vážení rodiče,  
na základě nařízení vlády ČR, mohou od 25. 5. 2020 do škol docházet žáci 1. stupně ve 
formě školních skupin. Účast žáků na této formě vzdělávání není povinná.  
Žádáme rodiče VŠECH žáků 1. stupně ZŠ o vyplnění dotazníku, ve kterém je zákonný 

zástupce žáka povinen podat informaci o tom, zda bude, či nebude jeho dítě docházet do 
školních skupin, a to nejpozději do 18. 5. 2020 do 8:00 hod. Na pozdější přihlášení 
nebudeme brát zřetel. Učiníte tak prostřednictvím dotazníku Forms, který najdete zde: 

  
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6Jgykqb2iEWrV35UxB3B_O 

QeeU-7z4RGg1gNRjbXNyxUOUlGTFlNVU9GWEtCTVI0NFM4MzY0M0pORC4u  
 

 

Vážení rodiče,  
důkladně zvažte, zda využijete otevření školy, či ponecháte děti v domácí péči a režimu 

vzdáleného vzdělávání i po zbývajících pět týdnů. Obsah výuky ve škole bude shodný 

s obsahem výuky na dálku.  
Ve škole bude nutné dodržet řadu organizačních, hygienických a bezpečnostních pokynů.  
Je třeba počítat i s tím, že Vaše dítě nemusí mít ve škole „svoji paní učitelku či pana učitele“. 

Zvláště zařazení dítěte do skupiny, kde nebudou jeho spolužáci, může být pro mnohé z nich 

stresující. Je to na Vás. Vy rozhodnete. Jen jsme Vás chtěli upozornit na tyto skutečnosti, 

které vzhledem k organizaci budete muset zvážit a respektovat. 

 

V případě, že se rozhodnete pro zařazení Vašeho dítěte do školní skupiny, žák první den 
nástupu přinese vyplněné a podepsané Čestné prohlášení „O neexistenci příznaků 

virového infekčního onemocnění včetně prohlášení o písemném seznámení s vymezením 

rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví. (viz. příloha: ochrana zdraví-

zs, str. 10) 

 

 

Pokud Čestné prohlášení nebude mít, nebude mu umožněn vstup do školy. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6Jgykqb2iEWrV35UxB3B_OQeeU-7z4RGg1gNRjbXNyxUOUlGTFlNVU9GWEtCTVI0NFM4MzY0M0pORC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6Jgykqb2iEWrV35UxB3B_OQeeU-7z4RGg1gNRjbXNyxUOUlGTFlNVU9GWEtCTVI0NFM4MzY0M0pORC4u
http://www.2zsnapajedla.cz/soubory/3/ochrana_zdravi_zs.pdf
http://www.2zsnapajedla.cz/soubory/3/ochrana_zdravi_zs.pdf
http://www.2zsnapajedla.cz/soubory/3/ochrana_zdravi_zs.pdf


 

Organizační pokyny k zajištění docházky, výuky a 

dodržování hygienických opatření 
 

Cesta do školy, pohyb před školou a cesta ze školy 

 

Na žáky se vztahují obecná pravidla chování stanovená mimořádnými nebo krizovými 

opatřeními, zejména: 
 zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky



 dodržení odstupů 2 metry

 

 

Vstup a pravidla pro pohyb v budově školy 

 
 žáky před školou vyzvednou vyučující jednotlivých skupin



 vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům



 všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák bude 

mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky



 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



Organizace výuky a pravidla pro dodržování hygieny  

 

Provoz školních skupin: – od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 ve dnech pondělí až pátek




1. až 3. ročník - v čase 7:30 – 11:00 hod. 

 

4. a 5. ročník - v čase 7:30 – 11:30 hod. 

 

odpolední aktivity do 16:00 hod. 
 

Začátek výuky jednotlivých skupin bude upřesněn dle jejich aktuálního počtu. 

 

 neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci 

na ruce, doporučuje se i důkladné předchozí umytí rukou (20 až

30 sekund vodou a tekutým mýdlem). 

 
 maximální počet žáků ve skupině žáků je 15



 žáci budou sedět v lavicích po jednom



 v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit

 

roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru), záleží 

na rozhodnutí pedagoga 
 pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se

 



roušky nosit i ve třídě 
 při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku



 žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své

 

třídě, vyučující zajistí vyvětrání učebny 
 žáci se pohybují pouze na patře, kde probíhá výuka



 žák je po přihlášení povinen školní skupinu navštěvovat. Žáka nelze zařadit do školní 

skupiny později, než k 25. 5. 2020. Škola vede evidenci o docházce žáků.



 Neúčast žáka ve školní skupině je nutné omluvit.

 

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, je nutné umístit jej do 

samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité 

vyzvednutí žáka



 o podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici

 

 

Poznámka: Stravování ve školní jídelně bude záviset na počtu školních skupin, při 

kterém bude možné ještě dodržet stanovené hygienické zásady. 

 

PaedDr. Miroslav Veselý v.r. 

 

ředitel školy 

 

V Napajedlích 11.5. 2020 


