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Váţení rodiče, 

 

jak jistě víte, dochází k postupnému otevírání škol pro ţáky 1. stupně od 25. května 2020, a to za 

zvýšených hygienických podmínek. Byl vypracován manuál MŠMT a na jeho základě si dovolujeme 

poslat informace o přípravě na zahájení činnosti skupin ţáků. Důleţité je nastavit studijní skupiny a 

jejich provoz. Činnosti studijních skupin budou organizovány ve všech učebnách (1. třída, 2. třída, 

školní druţina, učebna výtvarné výchovy) a také se budeme snaţit vyuţít venkovní prostory (školní 

zahrada, bylinková zahrada za MŠ, prostor před ZŠ). Proto dávejte svým dětem nejlépe sportovní 

oblečení. 

 Provoz je zajištěn od 7:30 do 15:30, školní druţina není v provozu. 

 Maximální počet ţáků ve skupině je 15. 

 Sloţení skupin je neměnné po celou dobu, tj. do konce školního roku, v dopoledních i odpoledních 

činnostech. Ţáka nelze do školní skupiny zařadit později neţ k 25. 5. 2020. 

 Vstup do budovy je umoţněn pouze ţákům, nikoliv doprovázejícím osobám. K vyzvednutí ţáků 

slouţí zvonek u vchodových dveří. Pro omlouvání nepřítomnosti vyuţívejte e-mail či telefon + zápis 

do ţákovské kníţky. 

 Před školou není dovoleno shromaţďování většího počtu osob, musí mít rozestupy 2 metry a platí 

povinnost zakrytí úst a nosu. 

 Všichni ţáci i zaměstnanci musí mít ve společných prostorách školy roušky (minimálně 2 na den) a 

sáček na uloţení roušky. Musí ji umět nasadit i sundat bez pomoci druhého, být samostatný 

v sebeobsluze. 

 Ţák je povinen dodrţovat hygienická pravidla (mytí a dezinfekce rukou, hygiena na toaletě); jejich 

opakované nedodrţování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce, je důvodem 

k nevpuštění ţáka do školy či vyřazení ze školní skupiny. 

 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest či příznaky COVID-19 nesmí do školy vstoupit. 

 Školní stravování bude zajištěno, a to v následujících časech: 

a. v 11:15 hodin - ţáci prvního ročníku, 

b. v 11:45 hodin - ţáci druhého ročníku, 

c. ve 12:15 hodin - ţáci třetího ročníku, 

d. ve 12:45 hodin - ţáci čtvrtého ročníku. 

 



 

 Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce ţáka ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, které je moţné 

podepsat před vstupem do školy. 

 Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude ţákovi osobní účast ve škole 

umoţněna. 

 Hodnocení je nedílnou součástí procesu vzdělávání. Poskytujeme ţákům zpětnou vazbu, hodnotíme 

pokrok. Během měsíce června budeme s ţáky pracovat na naplňování výstupů ze školního 

vzdělávacího programu. Hodnocení proběhne tedy na základě souhrnu známek a hodnocení 

z měsíce února, části března, z přístupu k plnění úkolů při domácí výuce a jednoduchých prací 

během měsíce června. 

 Všichni ţáci, tj. i ti, kteří nemohou výuku navštěvovat z důvodu spádovosti do některé z rizikových 

skupin, budou pracovat na úkolech podle plánů. Nepřítomným budou dále zasílány domácí úkoly. 

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 

1. Věk nad 65 let s přidruţenými chronickými chorobami. 

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) 

s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou. 

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou 

např. hypertenze. 

4. Porucha imunitního systému, např. 

a. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV, apod.), 

b. při protinádorové léčbě, 

c. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně. 

5. Těţká obezita (BMI nad 40 kg/m2). 

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 

7. Chronické onemocnění ledvin vyţadující dočasnou nebo trvalou podporu / náhradu funkce 

ledvin (dialýza). 

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární) 

 
 

 

Uhřice 6. května 2020    

 

     S pozdravem 

 

         PhDr. Kamil Jeţík, MBA 

         ředitel školy 


