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Informace k nástupu žáků do školy od 15. 6. 2020 

- vzdělávací aktivity jsou dobrovolné a budou se konat ve skupinách max. 15 žáků 

- v případě, že se přihlášené dítě nebude moci aktivit zúčastnit a do školy nepřijde, 

neprodleně oznamte zdůvodnění, abychom v případě jeho nemoci mohli včas 

zareagovat 

- výuka žáků 1. stupně a Základní školy speciální bude probíhat vždy v pondělí až 

pátek dle časového rozpisu vstupu do budovy školy (informace předají třídní 

učitelé) 

- výuka žáků 2. stupně bude probíhat vždy pondělí a středu (8. A, 9. A); úterý 

a čtvrtek (6. A, 7.A) 

- dobu trvání vyučovací jednotky a přestávky určí vyučující 

- skupiny se vytvoří dle organizačních možností školy 

- každý žák bude mít své určené stálé místo ve třídě 

- bude dodržovat veškerá bezpečnostní, organizační a hygienická opatření 

- v případě nedodržení těchto opatření bude žák ze vzdělávacích aktivit vyloučen 

- denně si přinese 2 čisté roušky (jednu použije již při cestě do školy, druhou, náhradní 

v igelitovém sáčku), dezinfekce rukou bude žákům k dispozici ve třídách i na WC 

- do školy bude nosit svačinu, pití a pracovní pomůcky (učebnice, sešit, pravítko, 

trojúhelník, kružítko, tužku a další jiné potřeby, které bude průběžně upřesňovat 

vyučující) 

- bez roušky a odevzdání rodiči podepsaného Čestného prohlášení (potvrzená 

bezinfekčnost dítěte i potvrzení o seznámení se s rizikovými faktory, viz Čestné 

prohlášení), nebude žákovi umožněn vstup do školy 

- budou-li se u dítěte projevovat příznaky onemocnění, neposílejte jej do školy! 

- v případě, že se zdravotní problémy projeví během přítomnosti ve škole, bude dítě 

neprodleně přemístěno do izolace a rodiče informováni o nutnosti jeho vyzvednutí 

- po vstupu do školy si žáci ihned provedou dezinfekci rukou (zajištěna u vrátnice) 

- žáci budou v rozestupech 2 m od sebe připraveni ke vstupu do školy na vyzvednutí 
pedagogem 

Žáci 2. A, 3. A a žáci Základní školy speciální vstup do školy 7:40 – 7:50 hodin; konec 
vyučování 11:30 hodin 

Žáci 1. A, 4. A, 5. A vstup do školy 7:50 – 8:00 hodin; konec vyučování 11:30 hodin 

Žáci 2. stupně vstup do školy 8:00 - 8:10 hodin; konec vyučování 11:40 hodin 

 

Děkujeme za pochopení a přijetí těchto opatření, které jsou v zájmu zdraví 
a bezpečnosti Vašeho dítěte. 

 

Rodiče, kteří nemají možnost vytisknout si Čestné prohlášení, si jej mohou vyzvednout 

ve vestibulu školy od pondělí 8. 6. do pátku 12. 6. 2020 v době 7:00 –13:00 hodin. 

 

Vyplněné Čestné prohlášení odevzdejte vyučujícímu první den nástupu dítěte do školy. 


