
 
 

Dobrý den vážení rodiče, 

níže Vám posíláme informace týkající se nástupu žáků 1. stupně do školy. Pokyny vychází 

z manuálu „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 

2019/2020,“ který byl zveřejněn 3. 5. 2020 na stránkách MŠMT (odkaz na manuál naleznete 

na webu školy). 

Výuka (dobrovolná) pro žáky 1. stupně bude zahájena 25. 5. 2020. Předpokládáme dobu 

výuky 7,30 – 11,05 hod a následně na ni bude navazovat zájmová činnost do 16,00 hod. 

Žádáme Vás o vyplnění dotazníku, který je pro nás důležitý z hlediska organizace chodu 

školy, a jeho odeslání emailem třídní učitelce. (…“Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem 

o docházku do školy; v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020;“ …1) Ačkoliv je termín stanoven 

na 18. 5. 2020 žádáme Vás, abyste dotazník odeslali v co nejkratším možném termínu. 

Děkujeme. 

 

 Ve skupině bude max 15 žáků. Složení skupiny je neměnné. 

 Výuka bude probíhat každý pracovní den v době 7,30 – 11,05 hod., pak bude následovat 

zájmová činnost (+ stravování ve ŠJ). 

 Při cestě do školy i ze školy mají žáci zakrytá ústa a nos rouškou nebo jinými 

ochrannými prostředky tohoto typu. 

 Při cestě do školy a ze školy dodržují žáci povinné rozestupy. 

 Před budovou školy žáci minimalizují shromažďování a shlukování. Školní budova 

bude pro žáky otevřena od 7,15 hod. (podmínky vstupu do školy budou upřesněny). 

 Každý žák bude mít u sebe alespoň 2 roušky na den a sáček na uložení. Ve škole obdrží 

každý den nanofiltr, který je hrazen z prostředků Unie rodičů. Nanofiltr je možno vložit 

do ve škole zakoupené roušky či do roušky ušité podle střihu zveřejněného na webu 

školy, případně do roušky, která vložení nanofiltru umožňuje. 

 Ve třídě budou žáci sedět v lavici po jednom. Lavice budou od sebe vzdáleny min 1,5 

metru. V takovém případě nemusí mít na obličeji roušku. 

 Nošení roušky je povinné pro žáky i zaměstnance školy ve společných prostorách 

budovy. 

 O dalších podrobnostech budou žáci poučeni ve třídě (např. o používání desinfekce, WC 

atd.)  

 Škola bude dodržovat všechna doporučená hygienická opatření. 

 

Pro nástup do školy je nutné odevzdat, nejpozději 25. 5. 2020 ráno, čestné prohlášení. 

 

 

 

                                                           
1 MŠMT: Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020, 
http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss 

http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss


 
 

 

DOTAZNÍK 

 

Jméno a příjmení dítěte: ……………………………………………………………… 

Třída: ………………… 

 

Dítě 25. 5. 2020 nastoupí do školy:  ANO  NE 

 

Dítě bude ve škole i mimo dobu výuky ANO  NE 

  dítě si budu vyzvedávat v ………………hod. 

 

Stravování ve školní jídelně:   ANO  NE  

(harmonogram stravování bude sestaven až po obdržení dotazníků a určení skupin) 

 

 

Nehodící se škrtněte. 


