
Informace k návratu žáků 1. stupně do školy od 25. 5. 2020 

Na základě vyhlášení Vlády ČR o uvolnění restriktivních opatření v souvislosti s 
koronavirovou nákazou dojde k otevření škol pro žáky 1. stupně ZŠ od 25. 5. 2020.  

Vzdělávání bude probíhat formou takzvaných školních skupin (max 15 dětí ve třídě) 

Doba výuky a její organizace: 

 Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. 

 Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. 

Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou 

vzdělávání na dálku.  

 Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání 

odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny, i 

když s ohledem na současnou situaci jsou zde značně omezené možnosti při 

výběru vhodných činností. 

 Dopolední část bude začínat od 8:00 hodin a končit v rozmezí od 11:20 do 

12:50 (dle nově upraveného rozvrhu pro jednotlivé skupinky) 

 Odpolední část bude začínat po obědě po ukončení dopolední části a končit 

nejpozději v 16:00 hodin 

Docházka (dobrovolnost): 

 V případě zájmu o docházku do školy žáků 1. stupně je zákonný zástupce 
povinen nahlásit tuto skutečnost nejpozději do pondělí 18. 5. 2020 (na pozdější 
přihlášky už nebude brán zřetel). Rodič musí sdělit škole, zda žák/žákyně přijde 
do školy, vyplněním "Potvrzení o účasti žáka/žákyně 1. stupně ZŠ na 
vzdělávacích aktivitách ve školní skupině", které najde na webových stránkách 
školy nebo je nalezne ve vaší emailové poště zaslané třídním učitelem. Lze si jej 
vyzvednout i v tištěné podobě v průjezdu školy v pondělí 11. 5. 2020 

 Potvrzení můžete škole doručit těmito způsoby: 
o Vyplněné zaslat jako přílohu nebo oskenované emailem třídnímu učiteli 

(emailovou adresu třídního učitele naleznete v žákovské knížce žáka a 

na webu školy) 

o V tištěné podobě odeslat poštou na adresu školy nebo vhodit přímo do 

schránky školy. 

 Docházka nebude povinná, žáka však nelze zařadit do školní skupiny později 
než k 25. 5.  2020.  

 Žák bude zařazen do jedné školní skupiny po celou dobu docházky. Složení skupin 
žáků (maximálně 15 žáků ve skupině) se stanoví předem a je neměnné. Je nutné 

vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků. 

 Docházka se bude evidovat přes systém ASC - elektronické třídní knihy, kde 
budou nově vytvořeny tzv. školní skupiny. V případě nepřítomnosti žáka delší 
než 3 dny zákonný zástupce omluví žáka a podá informaci o tom, zda bude 
žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence 
uváděné na vysvědčení žáka. 

 Pro žáky, kteří nebudou chodit do školy, se nic nemění a výuka bude i nadále 
probíhat distančně (na dálku) jako doposud. 



 

 Pravidla pro rozdělení tříd do více skupin v případě více než 15 zájemců z jedné 

třídy: 

o Zohlednění žáků se SVP 

o Účast na odpoledním vzdělávání 

o Ostatní žáci – rozhodne losování 

Stravování ve školní jídelně: 
Je možné využít jednu ze dvou variant:  

o Školní stravování – od 25. 5. 2020 bude možné objednat obědy (všichni žáci 

mají obědy až do konce roku odhlášené – nutno si do 21. 5. přihlásit oběd).  

o Po dohodě vedení školy s rodiči si žáci mohou přinést vlastní stravu 

(namísto oběda). 

 
Čestné prohlášení: 

 Při prvním vstupu žáka do školy musí předložit žák čestné prohlášení 
zákonného zástupce. To lze vytisknout z našich web stránek nebo vyzvednout 
v tištěné podobě v pondělí 11. 5. v průjezdu školy, vyplnit a podepsané 
odevzdat školnímu zřízenci, který bude mít u vchodu službu, nebo je přinese s 
sebou žák do třídy. Jedná se o: 

o písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního 
onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu 
apod.);  

o písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených 
Ministerstvem zdravotnictví (je součástí čestného prohlášení).  

 Pokud zákonný zástupce dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast 
ve škole umožněna.  

 
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory, pokud žák patří do 
rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. 
Pro jistotu předkládám rizikové faktory, které jsou součástí čestného prohlášení.  
 
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:  

1. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma 
bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.  

2. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou 
farmakologickou léčbou např. hypertenze.  

3. Porucha imunitního systému, např.  
a. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),  
b. při protinádorové léčbě,  
c. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.  

4. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).  
5. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.  
6. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou 

podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).  
7. Onemocnění jater (primární nebo sekundární). Do rizikové skupiny patří osoba, 

která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů 
naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti. 

 



K rizikové skupině rovněž řadíme: 

8. Děti rodičů z rizikových skupin populace a děti sdílející stejnou domácnost 

s rizikovými prarodiči nebo jinými osobami. 

9. Děti s onemocněním plic, krve, ledvin, jater, kardiovaskulárními nemocemi, 

cukrovkou, muskulárním a neuromuskulárním onemocněním, těžkou 

nadváhou, sníženou imunitou, po transplantaci či s onkologickým 

onemocněním.  

10. K rizikové skupině řadíme rovněž děti s tělesným postižením, mentálním 

postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického 

spektra či závažnými poruchami chování 

 
Rouška a hygienická opatření  
Ve škole budou vymezeny prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. V průběhu 
pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, jestliže je 
zachován rozestup nejméně 1,5 metru. Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při 
skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku 
do sáčku. To samozřejmě neplatí ve společných prostorách, kde je budou muset mít 
nasazeny. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na 
uložení roušky. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich 
opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, 
je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.  
 
 
V Jemnici 6. 5. 2020 
 
Mgr. Zdeněk Hirt 
 

 

Přílohy (odkazy na další dokumenty): 

Přihláška - Potvrzení účasti žáka/žákyně 1. stupně ZŠ na vzdělávacích 

aktivitách ve školní skupině:  

http://www.zsjemnice.cz.als05.als.cz/stranka-ke-stazeni-43 

Čestné prohlášení:  

http://www.zsjemnice.cz.als05.als.cz/stranka-ke-stazeni-43 

Informace o provozu školy a hygienických opatřeních:  

http://www.zsjemnice.cz.als05.als.cz/soubor-ochrana-zdravi-a-provoz-zs-v-jemnici-v-

obdobi-do-konce-skolniho-roku-2019-2020-484-.pdf 
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