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Informace k dobrovolné přítomnosti žáků 1. stupně ve škole 25. 5. – 30. 6. 2020 

- škola se řídí Manuálem MŠMT k provozu ZŠ do 30. 6. 2020 – viz stránky MŠMT, 

- celkem se přihlásilo cca 178 žáků, což je téměř 80% žáků 1. stupně, 

- vzhledem k povinnosti tvořit skupinu max. po 15 - ti žácích a k personálním možnostem 

školy jsme vytvořili celkem 16 skupin, z toho 2 i na odpolední část, 

- při nástupu do školy 25. 5. dítě nebo zákonný zástupce odevzdají podepsané Čestné 

prohlášení o bezinfekčnosti 

- v pondělí 25. 5. obdrží rodiče přihlášených žáků Přihlášku k přítomnosti žáka ve škole, 

kterou je nutno podepsat a obratem poslat zpět do školy, 

- před budovou ZŠ musí žáci dodržovat pokyny v souladu s mimořádným opatřením (rouška, 

rozestupy), 

- ve třídě žáci roušku mít nemusí, každý žák má svou vlastní lavici. Při skupinové práci, na 

chodbách a ve společných prostorech roušku mít musí, 

- před budovu ZŠ musí žáci přicházet v určený čas, pokud možno co nejpřesněji (nechodit 

dříve ani později). Za dodržení pravidel silničního provozu je možná i jízda do školy na kole, 

- v daný čas si vedoucí skupiny vyzvedne své žáky před školou, žáci si vydezinfikují ruce a 

před třídou se přezují. Vstup do šaten nebude umožněn!, 

- žáci mají za povinnost mít u sebe minimálně 2 roušky a mikrotenový sáček na jejich uložení, 

- první třídnickou hodinu 25. 5. budou žáci poučeni o organizaci a hygienických pravidlech, 

v případě neplnění pokynů mohou být žáci z další účasti ve škole vyloučeni, 

- pokud bude žák během pobytu v ZŠ vykazovat některý z možných příznaků COVID -19, bude 

umístěn do izolační místnosti a zákonný zástupce si jej musí neprodleně vyzvednout, 

- stravování (oběd) přihlášených žáků bude probíhat ve školní jídelně po skupinách 

- v každé třídě, na WC a před jídelnou je k dispozici antibakteriální mýdlo, dezinfekce 

(antivirová) a jednorázové papírové ručníky, 

- přihlášené žáky musí zákonný zástupce v případě nepřítomnosti 25. 5. – 30. 6. řádně 

omluvit (škola eviduje docházku přihlášených žáků), 

- v případě dotazů se neváhejte obrátit na třídní učitelku, případně na vedení školy 

 Vracov 21. 5. 2020                                 Mgr. Bronislav Chovanec, ředitel školy 
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