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POKYNY K VÝUCE ŽÁKŮ DRUHÉHO STUPNĚ 8. 6. 2020 

 

Vážení rodiče, 

 

vláda svým včerejším prohlášením umožnila realizaci výuky i pro žáky druhých stupňů. Zde je 

přesná citace a odkaz: 

 

„Možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů 

základních škol, žáků středních a studentů vyšších odborných škol mimo závěrečné ročníky, a to 

v období od 8. do 30. června 2020. Jedná se o možnost (nabídku) pro školy, přičemž je na konkrétních 

personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém 

rozsahu a jakým způsobem. Nepůjde tedy o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u 1. stupňů 

základních škol, ale spíše o možnost konání konzultací či třídnických hodin. Pokud nebude v personálních 

a prostorových podmínkách školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat. Účast žáků bude 

dobrovolná.“ 

https://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi 

Z tohoto důvodu potřebujeme zjistit Váš zájem o výuku Vašich dětí. Prosíme o přečtení těchto 

pokynů a v případě zájmu o docházku vašich dětí do školy o vyplnění přiloženého dotazníku. 

Děkujeme Vám za spolupráci  

Mgr. Zdeněk Navrátil 

 

1) Docházka 

•  Je zcela dobrovolná – žádáme Vás o vyplnění zaslaného dotazníku do 4. 6. 2020. 

•  Vyplnění je pro nás důležité, a to z toho důvodu, abychom zajistili bezpečný provoz školy. 

•  Pro přihlášeného žáka je docházka na výuku závazná z důvodu zajištění jeho bezpečnosti. 

V případě nepřítomnosti žáka na výuce bude zákonný zástupce o této skutečnosti neprodleně 

telefonicky informován. 

•  Rodič může své dítě následně z výuky písemně odhlásit. 

 

2) Pravidla provozu ve škole a ve třídách 

• Výuky se mohou účastnit pouze zdraví žáci, zdravotně způsobilí bez známek respiračního 

onemocnění – důrazně žádáme rodiče o důslednost a ohled na ostatní žáky a zaměstnance školy. 

Pokud žák projeví známky nemoci, bude izolován od ostatních žáků a budeme neprodleně 

kontaktovat zákonné zástupce. 

https://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi


• Žáci třídnímu učiteli při nástupu odevzdají podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků 

virového infekčního onemocnění a dotazník pro zákonné zástupce žáků. 

• Ve třídě bude maximálně 15 žáků, vzniknou tzv. školní skupiny, které budou neměnné, budou 

zůstávat ve své třídě, učitelé za nimi budou docházet. 

• Organizace třídy bude nastavena podle počtu přihlášených žáků. 

• Výuka bude probíhat takto: 

Pondělí: 6. a 7. ročník 

Středa: 7. a 8. ročník        český jazyk, matematika, anglický jazyk, naukový předmět 

Pátek: 8. a 6. ročník 

• Každý žák bude sedět v samostatné lavici. 

• Podle nařízení MŠMT budou mít žáci po celou dobu pobytu 2 roušky a sáček na uložení použité 

roušky. 

•  O povinnosti nosit roušky ve třídě bude rozhodovat vyučující na základě doporučení MŠMT 

(Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020). 

• Při pohybu po chodbách a na toaletách budou žáci nosit roušky.  

• Během pití nebo svačiny budou mít děti roušky sundané na krku a budou dodržovat dostatečné 

odstupy v sezení. 

• Při vstupu do budovy si všichni budou dezinfikovat ruce a následně i ve třídách v prostoru 

u umývadla. 

• Žáci si vydezinfikují ruce po každém vzdělávacím bloku. 

• Do šaten žáci vstupovat nebudou, přezouvat se budou na chodbě před třídou. 

• Žáci přihlášení k docházce budou zároveň přihlášeni k odběru obědů. Pokud nechcete, aby Vaše 

dítě na obědy chodilo, odhlaste jej.  

• O docházce žáků do školy bude vedena evidence. 

 

3) Další přijatá hygienická opatření 

• Ve třídách a na toaletách budou umístěny jednorázové papírové ručníky. 

• Ve třídách a na toaletách bude k dispozici prostředek na dezinfekci rukou. 

• Bude brán zřetel na zvýšený dohled na dodržování osobní hygieny žáků. 

• Všichni zaměstnanci budou proškolení k prevenci šíření koronaviru a používání ochranných 

prostředků. 

• Společné prostory školy, toalety a třídy budou dezinfikovány ve zvýšené míře. 

• Pedagogové školy si zajistí potřebný odstup od žáků ve třídě, třída bude pravidelně větrána. 

 



4) OSTATNÍ INFORMACE 

• Tato pravidla jsou výtahem z manuálu vydaného MŠMT dne 2. 5. 2020 (Ochrana zdraví a provoz 

ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020). Tato pravidla zároveň tento manuál 

nenahrazují. 

• Organizace výuky může být změněna nebo upřesněna rozhodnutím ředitele školy na základě 

zkušeností ze zkušebního provozu. 

• Budeme se snažit zajistit provoz v zájmu maximální ochrany každého žáka i zaměstnance a za 

podmínek daných nařízením vlády ČR. 

• Všichni ostatní žáci budou nadále pracovat v režimu distanční formy vzdělávání. 


