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Vážení rodiče, 

od pondělí 25. května 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně na základních 
školách. 
 
1.  Žáci se budou připravovat ve skupinách po max. 15 žácích. Složení skupin je neměnné po 
celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní 
skupiny později, než k 25. 5. 2020.  
 
2.  Organizaci výuky v současné době řešíme. Vše bude záviset od počtu přihlášených žáků. 
Za organizaci vzdělávání odpovídají třídní učitelé (vedoucí vzdělávacích skupin). 
 
3. Výuka bude probíhat podle nového Rozvrhu hodin, který zveřejníme nejpozději 22. května 
2020.  
Příchod (vstup) žáků do školy (cca 8.00 – 9.00), ukončení dopolední části (cca 11.40 – 12.30) 
 i vydávání obědů (cca 11.40 – 13.30) bude časově odstupňováno a upřesněno do 22. 5. 
2020. 
Žákům bude umožněno školní stravování za dodržení předem stanovených hygienických 
podmínek. 
Ranní družina není poskytována. 
 
4.  V „dopolední části“ bude probíhat vzdělávání žáků dle ŠVP školy, v „odpolední části“ bude 
probíhat zájmové vzdělávání žáků, a to do 16.00. (Nevylučuje se vyzvednutí dítěte 
v dřívějších odpoledních hodinách.) 
O zařazení žáka do „odpolední části“ rozhodne ředitel školy, dle organizačních a 
personálních možností školy.  
 
5. Rodiče, doprovázející dítě do školy, předají dítě vedoucímu vzdělávací skupiny před 
budovou školy ve stanovený čas. Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv 
doprovázejícím osobám. 
 
6. Při vyzvedávání žáků ze školy čekají rodiče (pověřené osoba) před budovou školy. Svůj 
příchod ke škole oznámí prozvoněním nebo SMSkou na mobil učitele, popř. vychovatelky ŠD. 
 
7. Omlouvání žáků přijímá třídní učitel telefonicky, mailem nebo SMS, případně telefonicky 
škola – 518 628 186. Třídní učitel vede evidenci o docházce žáků do skupin. Absence se 
nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka. 
 
8. Zákonný zástupce má za povinnost vybavit žáka vlastními hygienickými potřebami –  min. 
2 ks ochranných roušek, igelitový sáček na uložení použitých roušek. 
 
9.  K výuce mohou být přizváni pouze žáci, kteří nepochází z rizikové skupiny. viz Příloha 
(Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) přílohy nebo 
pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.) 
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Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili, zda žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o 
účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.  
 
Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka písemné Čestné prohlášení o 
neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá 
ztráta chuti a čichu apod.) s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem 
zdravotnictví – viz Příloha 
 
Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole 
umožněna! 
 
 

Vyjádření  zájmu o docházku do školy: 
  

Mám zájem o účast mého dítěte ve škole: 
(vyberte z nabízených možností) 
 

a) pouze na „dopolední část“     
 
b) na „dopolední i odpolední část“   - ( připište přibližné udání času a způsobu 
odchodu žáka) 
 
c) oběd   ano – ne  
 
d) žák se vzdělávání nezúčastní  
 
Žádáme Vás tímto o vyjádření, zda se Vaše dítě zúčastní pobytu ve škole a v jakém 
rozsahu,  do čtvrtka 14. 5.2020 a to: 
písemně  odpovědí přes Dm software  nebo emailem  (na e-mail třídní učitelky). 
 
Bližší informace o organizaci vyučování budou nejpozději v pátek 22. 5. 2020 zaslány 
zákonným zástupcům, kteří projeví zájem o účast na docházce do školy.  
 
 
 
 
Mgr. Bronislav Chovanec  
ředitel MZŠ Vracov 
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