
Informace pro zákonné zástupce žáků 1. stupně 

Od 25. 5. 2020 bude otevřena škola pro žáky 1. stupně a přípravnou třídu. Výuka bude probíhat 

denně od 8:00 do 11:40 h. Žákům, kteří navštěvují při běžném provozu školní družinu, nabízíme 

provoz školní skupiny od 7:00 do 16 hodin. 

Školní skupiny se naplňují do max. počtu 15 dětí, složení je neměnné. Jedním z kritérií při 

rozdělování žáků do skupin bude doba příchodu a odchodu žáka. Zákonný zástupce obdrží 

tiskopis k vyplnění příchodu a odchodu žáka. 

Skupiny žáků mohou být složeny z různých tříd i ročníků (v závislosti na počtu přihlášených). 

Výuka bude zajištěna pod vedením učitelů, vychovatelů nebo asistentů pedagoga (dle 

organizačních možností školy).  

Zákonné zástupce upozorňujeme na skutečnost, že asistenti pedagoga do 30. 6. 2020 budou 

spolupracovat při zajištění činnosti školních skupin, nebudou tedy pomáhat žákům, ke kterým 

byli na základě podpůrného opatření přiděleni. 

Přihlášení se do školní skupiny je dobrovolné a po přihlášení/nepřihlášení neměnné. Závaznou 

přihlášku a čestné prohlášení odešlete třídnímu učiteli nejpozději do 18. 5. 2020 do 10 hodin. 

Po tomto datu 18. 5. 2020 nebude možné se dodatečně přihlásit. Čestné prohlášení je možné ve 

výjimečných případech přinést i první den do školy. Pokud nebude dodáno, není možné se 

výuky ve škole účastnit. 

Pedagogičtí pracovníci povedou evidenci žáků, jejich omlouvání bude probíhat stejným 

způsobem jako při klasické výuce. 

Žák je povinen mít připraveny do školy 2 roušky a sáček na použitou roušku. 

Školní jídelna nebude v běžném provozu, ale zájemcům nabízíme studené obědové balíčky za 

cenu oběda, které žáci budou konzumovat přímo ve třídě po ukončení výuky. Zákonní zástupci 

vyplní návratku – zájem o studené obědové balíčky. 

Při podezření na možné příznaky COVID-19 má škola právo kontaktovat zákonné zástupce 

žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. 

 

Přihlášení žáci obdrží do 22. 5. 2020 podrobné informace o provozu školních skupin přes 

Bakaláře. 

 

http://www.msmt.cz/file/52769_1_1/

