
Organizace výuky na 1. stupni ZŠ od 25. 5. 2020 

1. Organizace výuky, včetně zajištění hygienických podmínek, bude probíhat dle doporučení 

MŠMT a jeho metodických pokynů. Ředitel školy má však prostor pro individualizaci 

jednotlivých opatření dle situace ve škole. Celé znění zmíněné vyhlášky i metodického 

pokynu naleznete v přiloženém souboru. 

2. Výuka bude probíhat ve dnech pondělí – pátek, vždy od 7:45 do 11:20 (4 vyučovací hodiny). 

3. Odpolední pobyt dětí ve škole bude formou v dětských skupin, a to do 15 hodin. Čas 

ukončení je pro všechny žáky přihlášené na odpolední blok jednotný. 

4. Žáci se mohou účastnit obou bloků (dopoledne i odpoledne), nebo jen dopoledního bloku. 

5. Nárok na oběd mají jen žáci, kteří se účastní i odpoledního bloku. Organizace oběda bude 

stanovena dle počtu skupin a vedení školy o ní včas informuje zákonné zástupce žáků.  

6. Odpolední blok je určen především žákům 1. – 3. tříd, z organizačních důvodů může tedy 

ředitel školy rozhodnout o nezařazení žáků 4. – 5. tříd do odpoledního bloku.  

7. Dopolední i odpolední bloky probíhají ve skupinách max. 15 žáků při snaze o dodržení 

rozestupů 1,5 – 2 metry. Složení skupin je neměnné po celou dobu pobytu ve škole, a to 

dopoledne i odpoledne. 

8. Vzhledem k rozdělení žáků do skupiny budou vedením výuky pověřeny také asistentky 

pedagoga a vychovatelky. Vyučující by se po celou dobu opatření neměl ve skupině měnit. 

Výjimku tvoří případy nemoci či návštěvy lékaře apod.  

9. O složení skupin a přidělení vyučujícího rozhoduje ředitel školy. Nebude tedy ve všech 

případech možné rozdělit žáky tak, aby byli ve skupině se svými spolužáky a svým běžným 

vyučujícím. 

10. Výuka ve třídách probíhá bez roušek, ty jsou naopak povinné při pohybu ve společných 

prostorách (chodby, toalety, venkovní prostory atd.). 

11. Každý žák je povinen mít při vstupu do školy zakrytá ústa a nos. Má také jednu náhradní 

roušku a igelitový sáček. 

12. Do budovy školy není umožněn přístup doprovodu žáků. S tím souvisí také vyzvedávání žáků 

po skončení výuky (dopoledne i odpoledne), kdy také nebude rodičům umožněn vstup do 

školy.  

13. Shlukování žáků či jejich doprovodu před vstupem či výstupem ze školy není dovoleno, 

organizaci příchodu i odchodu do  a ze školy sdělí přihlášeným žákům ředitel školy. 

14. Podmínkou účasti žáků na prezenční výuce je odevzdání čestného prohlášení o neexistenci 

příznaků virového onemocnění. Můžete si ho stáhnout na webových stránkách školy nebo je 

k vyzvednutí ve vestibulu školy každý všední den od 8:00 do 12:00. Žáci dokument odevzdají 

25. 5. 2020, tedy 1. den výuky. 

 


