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Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole a jejích 

podmínkách 

Dle harmonogramu uvolnění škol a školských zařízení platného od 30. 4. 2020 je povolena od 25. 

5. 2020 možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol  a jejich organizované a 

zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin. 

 

Základní informace pro žáky 1. stupně ZŠ a jejich zákonné zástupce 

k docházce do školy od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 

 

1. Vyjádření zájmu o docházku dítěte do školy 

▪ Zákonní zástupci žáků vyjádřili vyplněním závazné přihlášky  a doručením této přihlášky 

škole nejpozději do pondělí 18. 5. 2020 zájem o docházku svého dítěte do školy. 

▪ Škole bylo doručeno celkem 117 přihlášek a to ze všech tříd 1. stupně včetně třídy 

přípravné. 

▪ Přehled tříd a přihlášených žáků:   

• PT 7  4.A 8 

• 1.A 9  4.B 9 

• 1.B 15  5.A 9 

• 2.A 8  5.B 14 

• 2.B 13 

• 3.A 13 

• 3.B 12 

 

 

 

 

 



2. Školní skupiny 

▪ Vzdělávací a zájmové aktivity nepovinného charakteru se organizují formou školních 

skupin. 

▪ Složení školních skupin je neměnné po celou dobu osobní přítomnosti žáků ve škole, tj. do 

30. 6. 2020.  

▪ Každá školní skupina z celkového počtu 11 je tvořena žáky jedné třídy a je umístěna ve své 

kmenové třídě v dopolední i odpolední části přítomnosti žáků ve škole (mimo pobyt žáků ve 

venkovních prostorách školy). 

▪ V dopolední části realizuje činnost skupiny třídní učitel/ka, v odpolední části vychovatelky 

školní družiny a asistenti pedagoga. 

▪ Maximální počet žáků ve školní skupině je 15 s tím, že je 1 žák v lavici ve třídě s rozestupy 

mezi lavicemi 2 metry (nejméně 1,5 metru). 

▪ Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny 

škola žádá informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti. 

 

3. Vstup do školy 

▪ V pondělí 25. 5. 2020 a v dalších dnech se žáci budou shromažďovat ve vymezených 

prostorách před hlavním vchodem do školy. Každá školní skupina bude mít svůj vymezený 

prostor, aby byla zajištěna potřebná vzdálenost mezi žáky. V tomto prostoru bude stát třídní 

učitel/ka a bude organizovat shromažďování žáků školní skupiny. Poté, co bude školní 

skupina celá (nejpozději však v čase ukončení shromažďování – viz níže), odvede třídní 

učitel/ka žáky do budovy školy a do třídy. 

▪ Časový harmonogram shromažďování žáků před školou: 

▪ 8:00 – 8:15 PT + 1. třídy 

▪ 8:15 – 8:30 2. třídy 

▪ 8:30 – 8:45 3. třídy 

▪ 8:45 – 9:00 4. třídy 

▪ 9:00 – 9:15 5. třídy 

▪ Žádáme žáky a jejich zákonné zástupce o dodržování času příchodu ke škole!!! 

▪ Při prvním vstupu do školy (tj. 25. 5. 2020) předloží žák nebo jeho zákonný zástupce 

písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Bez 

tohoto písemného čestného prohlášení nebude žák vpuštěn do budovy školy. Čestné 

prohlášení bude datováno ke dni 24. 5. 2020, nebo 25. 5. 2020, aby byla zajištěna jeho 

aktuálnost. Odkaz na toto čestné prohlášení naleznete na hlavní webové stránce školy. 

▪ Každý žák musí mít s sebou minimálně 2 ochranné roušky a sáček na uložení roušky. Při 

vstupu do budovy školy a při bližším kontaktu musí mít žák ochrannou roušku nasazenu. 

▪ Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 



▪ Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, s nimiž bude seznámen 

pedagogickými pracovníky v době jeho první přítomnosti ve škole, tj. 25. 5. 2020. (Tato 

pravidla jsou uvedena v metodickém pokynu MŠMT – odkaz na něj je na hlavní webové 

stránce školy). 

4. Vzdělávací aktivity 

▪ Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den a to v dopolední části 

přítomnosti žáků ve škole třídními učiteli.  

▪ Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci 

vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze školního vzdělávacího 

programu školy. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i 

formou vzdělávání na dálku. 

▪ Hlavními vzdělávacími oblastmi jsou český jazyk, matematika, anglický jazyk, člověk a 

jeho svět, přírodověda, vlastivěda. 

▪ Doplňujícími vzdělávacími aktivitami jsou hudební, výtvarná a pracovní výchova. 

▪ Vzdělávací aktivity budou realizovány jak v budově školy, tak i ve venkovních školních 

prostorách. 

▪ Časový rozvrh realizace vzdělávacích aktivit:  

▪ PT+1.třídy 8:15 – 11:20 

▪ 2. třídy 8:30 – 11:40 

▪ 3. třídy 8:45 – 12:00 

▪ 4. třídy 9:00 – 12:20 

▪ 5. třídy 9:15 – 12:30 

5. Zájmové aktivity 

▪ Zájmové aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den a to v odpolední části 

přítomnosti žáků ve škole vychovatelkami školní družiny a asistenty pedagoga. 

▪ Cílem je zajistit zájmové vzdělávání žáků.  

▪ Obsah odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu školního vzdělávacího 

programu pro školní družiny.  

▪ Ranní družina není poskytována. 

▪ Činnost školních skupin v odpolední části začíná po obědě a je realizována nejdéle do 16:00 

hodin. Časový rozvrh odběrů obědů jednotlivými školními skupinami je uveden níže v bodu 

6 – školní stravování. 

▪ Zájmové aktivity budou realizovány jak v budově školy (ve třídách), tak i ve venkovních 

školních prostorách. 

▪ Žák opouští odpolední školní skupinu v čase, který uvedl zákonný zástupce na závazné 

přihlášce, a to buď v doprovodu zákonného zástupce, nebo samostatně, jak to uvedl zákonný 

zástupce v závazné přihlášce. 



▪ Zákonný zástupce, který si přijde vyzvednout své dítě z odpolední školní skupiny, zazvoní u 

hlavního vchodu na zvonek sekretářky nebo zástupce ředitele, nikoli na zvonek školní 

družiny, neboť školní skupiny jsou umístěny v příslušných kmenových třídách žáků. Poté, 

co bude vpuštěn do budovy, si vyzvedne své dítě v příslušné kmenové třídě. Pokud nebude 

školní skupina v době vyzvednutí dítěte ve třídě, bude to uvedeno na dveřích hlavního 

vchodu do školy s informací, kde se právě školní skupina nachází (školní hřiště, lanové 

centrum). 

 

6. Školní stravování 

Průběh a organizace výdeje obědů v době od 25. května do 30. června 2020 

▪ Výdej obědů bude probíhat ve školní jídelně dle rámcových pravidel pro poskytování 

školního stravování na základních školách. 

▪ Časový harmonogram výdeje obědů: 

11.30 hodin  1.A a 1.B  a přípravná třída 

11.50 hodin  2.A a 2.B 

12.10 hodin  3.A a 3.B 

12.30 hodin  4.A a 4.B 

12.45 hodin  5.A a 5.B 

Časy mohou být na základě skutečného počtu přihlášených žáků - strávníků upraveny. 

▪ Výdej obědů končí každý den nejpozději ve 13.00 hodin. 

▪ Výdej svačin jídelna v tomto období nezajišťuje!  

 

Pro všechny žáky platí při výdeji obědů následující pravidla: 

• Před vstupem do školní jídelny použijí dezinfekci na ruce. 

• Do školní jídelny vcházejí pod dohledem pedagogického pracovníka po jednotlivých 

skupinách (maximálně 15 žáků) jednotlivě s předepsanými odstupy. 

• U výdejního okénka převezmou od personálu školní kuchyně tácek s polévkou, hlavním 

jídlem a pitím. 

• Po konzumaci jídla odevzdá každý žák nádobí u sběrného okénka. 

• Každý žák se ve školní jídelně řídí pokyny dohlížejícího pedagoga. 

 

▪ Informace ze školní jídelny budou podávány telefonicky v době od 6.00 do 9.00 hodin! 

▪ Vedoucí školní jídelny: p. Jarmila Osladilová, 583 550 306, 739 430 844 

 

▪ V případě nemoci žáka je nutné, aby zákonný zástupce žáka tuto skutečnost nahlásil 

telefonicky vedoucí školní jídelny, a to v první den nemoci.  



Poznámka: S případnými dotazy se mohou zákonní zástupci žáků obracet na telefonní čísla:  

583 550 302 nebo 776 689 287 (PaedDr. Hynek Pálka, ředitel školy) 

583 550 303 nebo 773 964 506 (Mgr. Luděk Sopper, zástupce ředitele školy) 

 

V Šumperku 20. května 2020    PaedDr. Hynek Pálka, ředitel školy 

 

 

 


