
UVOLŇOVÁNÍ OPATŘENÍ PRO OTEVŘENÍ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

Vážení rodiče. 

Začátkem tohoto týdne vydalo MŠMT doporučení pro znovuotevření základních škol. Protože 

materiál je dlouhý a velmi obecný, záleží na každé škole, jak si jej upraví podle svých 

podmínek. Věříme, že se budeme všichni snažit co nejlépe naplnit požadavky Ministerstva 

zdravotnictví a co nejlépe ochránit Vaše děti, ale i naše pedagogické pracovníky. 

V nejbližších dnech se na Vás obrátí třídní učitelé žáků 1. až 5. ročníků a 9. ročníků. Prosím 

Vás o maximální možnou součinnost z Vaší strany, abychom stačili vše připravit ke 

spokojenosti všech. 

Několik pravidel pro žáky 9. ročníků: 

- Žáci 9. ročníků budou moci nastoupit do školy v pondělí 11. 5. 2020. Jedná se o žáky, 

kteří se připravují na přijímací řízení na SŠ. Konzultace budou probíhat maximálně 2x 

týdně a to ve skupinách po 15 žácích v předmětech český jazyk a matematika 

(organizační podrobnosti domluví třídní učitelé). Pro žáky nebude zajištěno stravování 

ve školní jídelně. Přihlásit se musí žáci třídním učitelům nejpozději do 7. 5. 2020. Po 

tomto datu nebude na přihlášení brán zřetel a nebude možno se konzultací zúčastnit. 

Několik pravidel pro žáky I. stupně: 

- Žáci 1. – 5. ročníků budou moci nastoupit v pondělí 25. 5. 2020. Pobyt žáků bude 

organizován ve skupinách maximálně 15 žáků. Tyto skupiny budou neměnné po celou 

dobu pobytu ve škole do konce školního roku. Proto je nutné, abyste své děti přihlásili 

u třídních učitelů nejpozději do 18. 5. 2020. Žáci, kteří nebudou do tohoto data 

přihlášeni, nebudou do školy vpuštěni. Velmi pečlivě zvažujte, zda své dítě do školy 

přihlásíte či nikoli.  

- Z organizačních důvodů se může stát, že se spojí jednotlivé třídy, nebo dokonce i 

ročníky. Není tedy zárukou, že Vaše dítě bude zařazeno ke svému třídnímu učiteli. 

- Pro přihlášené žáky probíhají aktivity každý pracovní den. Nepřítomnost žáka i důvod 

jeho nepřítomnosti je potřeba nahlásit vyučujícímu. 

- Škola bude pro žáky prvního stupně otevřena v době od 7,45 hodin (žáky si 

převezmou před školou vyučující) do maximálně 16,00 hodin. Do školní budovy 

nebudou mít přístup žádné osoby doprovodu! Časy příchodu žáků budou určeny 

pro každou skupinu jinak, aby se žáci neshromažďovali před školou. 

- V žádném případě se nebude jednat o klasické vyučování, jak jste byli zvyklí 

před opatřeními. Stále preferujeme distanční způsob výuky, jako doposud. 

- Dopolední aktivity budou probíhat v době od 8,00 do 12,00 hodin 

s určeným pedagogickým pracovníkem (zde patří i vychovatelky ŠD a asistenti 

pedagoga).  

- V průběhu dne se u každé skupiny vystřídají dva pedagogičtí pracovníci.  

- Pro žáky ve škole bude zajištěno i školní stravování. 



- Školní stravování bude zajištěno pouze pro žáky účastnící se dobrovolné výuky ve 

škole. Vařit se bude pouze jedno jídlo v době od 11,00 do 12,30 hodin tak, aby se 

postupně vystřídaly všechny skupiny. Bude vyžadováno důkladné dodržování 

hygienických pravidel. 

- Odpolední činnosti budou probíhat ve stejných skupinách i stejných učebnách jako 

dopoledne, maximálně však do 16,00 hodin. Prosíme však, aby rodiče pečlivě zvážili 

nezbytně nutnou dobu pro pobyt svých dětí ve škole. 

- 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. 

Prosíme rodiče, aby své děti řádně poučili, jak nakládat s rouškami (ať už s čistými či 

použitými) 

- Dezinfekci a další hygienické prostředky zajišťuje škola. S dezinfekcí budou nakládat 

pouze poučené a dospělé osoby. 

- Další organizační záležitosti týkající se pobytu žáků ve školních skupinách budou 

rozeslány jednotlivým zájemcům o tuto formu vzdělávání. Nástup do školy je 

dobrovolný, do konce školního roku je hlavní distanční vzdělávání, které bude 

fungovat jako doposud. 

- Upozornění pro rodiče – na dítě, které nastoupí do školy, se ztrácí nárok na ošetřovné. 

Ošetřovné se vyplácí do konce měsíce června s ukončením školního vyučování (bližší 

informace na stránkách MPSV). 

- Všichni žáci budou muset donést podepsané čestné prohlášení od zákonných zástupců, 

že nejsou v rizikové skupině obyvatel nebo, že se s touto skupinou setkávají (formulář 

prohlášení je ke stažení na webových stránkách školy, případně k vyzvednutí 

v kanceláři školy). 

Kdo patří do rizikové skupiny: 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:  

1. Věk nad 65 let s přidruženými 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. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).  

 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.  

 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu 

funkce ledvin (dialýza).  

 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).  

 

 


