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POKYNY PRO RODIČE A ŽÁKY 1. STUPNĚ ZŠ PO ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOL VE 
ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 od 25. 5. 2020 
 

1. Pokud rodiče projeví zájem o to, aby jejich dítě nastoupilo do školy, jsou povinni čestným 
prohlášením potvrdit, že dítě ani oni a nikdo z jejich blízkého okolí nemají příznaky onemocnění a 
nikdo ze společné domácnosti nepatří do rizikové skupiny (senioři, chronicky nemocní lidé). 

2. Toto prohlášení musí být odevzdané do 18. 5. 2020. Pozdější žádosti o přijetí dítěte k výuce 
nebudou akceptovány. 

3. Jak to bude probíhat před školou, ve škole, ve třídě? 
- Žáci budou rozděleni do skupin podle jednotlivých ročníků (ta zůstane neměnná), max. po 15 

osobách. 
- Každá skupina bude mít před školou vymezený prostor, kde budou žáci čekat v rozestupech, až si 

je pedagog vyzvedne.  
- Pedagog vyzvedne děti před školou v 7. 50. Později nebude vstup do školy umožněn. 

 Doprovod dětí do školy vstoupit nesmí! 
- Postupně v rozestupech budou žáci vcházet do šatny, po příchodu do třídy si každý žák umyje 

ruce a použije dezinfekci rukou. Každý žák bude mít vlastní lavici, tak aby byl zachován odstup 
2m (nejméně 1,5metru). Ve třídách roušky žáci mít nemusí, může být však pedagogem 
vyžadována. Při přesunech a pohybu po škole si žák roušku musí nasadit.  

- Každý žák bude mít s sebou v sáčku náhradní čistou roušku. 
- Doba vyučování bude stanovena na 4 vyučovací hodiny. Budou vyučovány hlavní předměty bez 

výchov. Vyučování bude končit v 11.40. 
- Ranní družina nebude v provozu.  
- Po vyučování bude družina zajišťována takto: Žáci z jednotlivých skupin se nemohou slučovat, 

tedy pokud to bude nezbytné, zůstane s nimi do příchodu rodičů jejich pedagog, popř. asistent 
pedagoga, který bude pro danou skupinu neměnný. 

- Školní jídelna bude v provozu od 25. 5. Strávníci budou dodržovat hygienická opatření jako ve 
škole. Mytí a dezinfekce rukou, rozestupy 2 metry atd. (viz předpis Ochrana zdraví…). Do 
jídelny žáky odvádí jejich pedagog.  

- Výuka tělesné výchovy nebude probíhat. 
- Nadále platí distanční výuka, kdy žáci doma plní stejné úkoly jako žáci ve škole. 
- Pokud žák nebude hygienická a další nařízení dodržovat, může být z výuky vyloučen. 
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- Čestné prohlášení je na stránkách školy, případně je 
možno vyzvednout ve škole v pracovní dny od 10 do 12 
hod. 
 

   

 
V Bukovanech dne 12. 5. 2020 

 Mgr. František Hořínek v. r. 
             ředitel školy 

  
 
 
Poznámka: Informace podány v souladu s ustanovením § 53 odst. 1, písmena c), zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů. 


