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INFORMACE pro rodiče (zákonné zástupce) žáků 1.stupně 
 

Váţení rodiče, 

 

od 25. května je opět moţná (tedy nepovinná) denní výuka ţáků 1. stupně, avšak při dodrţování  

jasně daných  pravidel (viz Metodika… vydaná pro školy MŠMT). Výuka nebude probíhat 

standardním způsobem podle rozvrhu. Hlavní zůstává i nadále distanční vzdělávání, tedy na 

dálku, bez osobního kontaktu. Ve škole se bude vycházet ze zadávaného týdenního učiva na 

webu, a to především z ČJ a M. Půjde hlavně o procvičování  a  opakování látky, čtení, kreslení, 

povídání si, sledování pohádek, pobytu venku v areálu školy… Skupiny, které budou vytvořeny po 

přihlášení ţáků k denní výuce, budou maximálně do počtu 15 a budou neměnné. Mohou být 

sloţeny i z ţáků různého ročníku a bude s nimi pracovat jeden pedagogický pracovník dopoledne 

a druhý odpoledne v zájmové části dne. Nemusí to tedy být třídní učitel. Ţáci budou muset 

dodrţovat pravidla pro mladší školní věk poměrně ne zcela příjemná, ale z proti epidemiologických 

důvodů nutná.  

Je proto velmi důleţité, abyste si po přečtení „Organizace výuky 1.st.“ návrat svého dítěte dobře 

promysleli, zváţili klady a zápory, moţná rizika. 

          Děkujeme 

 

Organizace výuky žáků 1.st. od 25.května 2020 
 

Přihlášení ţáků k denní výuce 
Zákonný zástupce vyplní „Přihlášku k denní výuce od 25.5.2020“ (viz příloha) a zašle  ji mailem 
nebo poštou, vhodí do schránky na škole nebo odevzdá do kanceláře školy do 15.5.  
 
Přihlášení ţáci budou rozděleni do skupin maximálně po 15 ţácích. Rozdělení žáků do skupin je 
neměnné, ţáci nesmí být přesouváni do jiné skupiny. Kaţdé skupině bude přidělena učebna a 
jeden pedagogický pracovník pro dopolední a  jeden pro odpolední činnosti.  První den budou ţáci 
hned po příchodu poučeni o pravidlech chování a hygieně. Hlavním cílem těchto pravidel je, aby 
se zamezilo neţádoucímu kontaktu a shlukování. Provoz je zorganizován tak, aby se ani o 
přestávkách ţáci nesetkávali s ţáky z jiných skupin (časový rozpis příchodů a odchodů ze školy). 
 
V případě, ţe zájem o denní výuku bude přesahovat moţnosti školy, rozhodne ředitel školy na 
základě ţádostí zákon. zástupců dle následujících kritérií: 
Přijímáni přednostně budou  - 1) mladší ţáci - 1.,2.,3.r. … 

                                           2) děti samoţivitelek, samoţivitelů       
                                           3) děti zaměstnaných rodičů.                                                                                                         

 
Vzdělávací aktivity 
 
Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání ţáků v obsahu učiva, který škola realizuje v rámci 
vzdělávání na dálku. Nelze to však zajistit  pro výuku cizího jazyka  – do skupiny nemůţe 
vstupovat další pedagog. Půjde  tedy  o opakování a procvičování učiva z Čj, M, PRV, Vl, Př a 
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doplňkové  aktivity ( např. vyprávění, zpěv, kreslení, pobyt venku v areálu školy). Výuka tělesné 
výchovy v běţné podobě není moţná. 
 
Cílem odpolední části je zajistit pro ţáky aktivity vycházející ze vzdělávacího obsahu školní 
druţiny.  Budou probíhat ve třídě, kterou má daná skupina přidělenou, popř. v areálu školy. Ve 
skupině budou ţáci z ranního bloku, přihlášení i na odpolední blok. Ţáky  z různých skupin nelze 
slučovat. Nebudou prováděny aktivity, při kterých jsou ţáci v těsném kontaktu. Dřívější odchod 
z odpoledního bloku  je moţný na základě písemné ţádosti, kterou ţák předá přidělenému 
pedagogickému pracovníkovi. Ţák odchází v tento čas z budovy sám. 
Vzdělávání  v dopolední i odpolední části zajišťují pedagogičtí pracovníci – učitelé, 
vychovatelé, asistenti pedagoga. Přidělení ke skupině je neměnné. 
 
Plán skupin, příchodů a odchodů 
/dle počtu přihlášených ţáků můţe dojít ke změně, či upřesnění/ 
 
PAVILON ( v Komen. ul.) 
                         
                                   DOPOLEDNÍ  BLOK                                  ODPOLEDNÍ  BLOK 

Číslo skupiny příchod odchod začátek odchod 

         1 a 5 7.20 11.20 11.20 15.20 

         2 a 6 7.30 11.30 11.30 15.30 

         3 a 7 7.40 11.40 11.40 15.40 

         4 a 8 7.50 11.50 11.50 15.50 

 
Skupiny č. 1,2,3,4 budou pedagogickým pracovníkem přiváděny do budovy zadním vchodem, 
budou umístěny v přízemí. Totéţ platí pro odchod.  
Skupiny č. 5,6,7,8 budou pedagogickým pracovníkem přiváděny předním vchodem, budou 
umístěny v patře. Totéţ platí pro odchod. 
Ţáci přicházejí s rozestupy v daný čas na parkoviště školy ( pro veřejnosti a rodiče bude 
uzavřeno). Shromaţďují se u vyznačených značek s  číslem své skupiny. Do budovy je odvede 
pedag. pracovník, který dohlíţí na dodrţování rozestupů a organizuje přezutí.  
 
NÁMĚSTÍ 
 
                                   DOPOLEDNÍ  BLOK                                  ODPOLEDNÍ  BLOK 

Číslo skupiny příchod odchod začátek odchod 

         1 a 5 7.20 11.20 11.20 15.20 

         2  7.30 11.30 11.30 15.30 

         3  7.40 11.40 11.40 15.40 

         4  7.50 11.50 11.50 15.50 

 
Skupiny č. 1,2,3,4 budou přicházet zadním vchodem ( z Nádraţní ulice). Pedag. pracovník si 
skupiny bude odvádět v určený čas. Na ploše budou značky s označením skupiny. 
Skupina č. 5 bude přicházet předním vchodem. Do budovy je odvede ped. pracovník.   
 

Je nutné, aby žáci jednotlivých skupin přicházeli  na určená  stanoviště v daný 
čas (ne dříve, ne později) a udržovali  rozestupy. 
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Příchod žáků 
Všichni ţáci budou mít přes ústa a nos roušky (šátek, respirátor apod.). Ţáci musí při příchodu 
dodrţovat odstup 2 metry v souladu s krizovými opatřeními. Ţáci se dostaví ke škole v určený čas  
a na předem určené místo - viz rozpis) pokud moţno bez doprovodu dalších osob.  Vstup do 
budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. U vyznačených 
značek s číslem skupiny bude venku na ţáky  čekat vyučující, který je bude odvádět a organizovat 
přezutí.  
 
První den budou mít všichni ţáci připravené čestné prohlášení (vyplněné a podepsané 
zákonnými zástupci). Toto prohlášení  najdete na webu školy, nebo si ho můţete vyzvednout v 
tištěné formě v kanceláři školy v Komenského ulici  v pondělí  11.5.2020 v době 10,00 - 12,00 
nebo 18.5. v témţe čase v pavilonu 1.st. u zástupkyně ředitele J. Svobodové. Bez tohoto 
prohlášení nesmí být ţák k výuce přijat, tedy nebude vpuštěn. 
 
Pokud byste se z nějakého závaţného důvodu zpozdili (návštěva lékaře apod.), pouţijte hlavní 
vchod a zvoňte.  
 
Odchod ze školy 
Skupiny budou končit dle rozpisu. Ţáci budou pouštěni postupně během 10 minutové pauzy, neţ 
skončí další skupina. Pokud budete na své dítě čekat, prosíme, neshlukujte se těsně před 
budovou a dodrţujte daná pravidla.  
 
Oběd   
Vzhledem k velmi přísným hygienickým pravidlům se při velkém počtu ţáků nedá oběd realizovat 
tak, aby byla pravidla dodrţena a oběd proběhl v určitém, přiměřeném čase. Konečnou informaci, 
zda nějaká forma oběda bude či ne, poskytneme aţ na základě počtu přihlášených ţáků. 
 
Pokyny a pravidla 
 
Nošení roušek: 
 
Všichni ţáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Kaţdý ţák bude mít s 
sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení použité roušky, žáci zůstávající i na 
odpolední blok musí mít minimálně o 1 roušku více, tedy na den minimálně 3. Do sáčku si 
uloţí roušku vţdy při sejmutí. 
V průběhu pobytu ve třídě nemusí ţáci ani pedag. pracovníci nosit roušku, pokud je zachován 
odstup 2 metry. Pokud činnost vyţaduje bliţší kontakt, musí roušku mít.  
Lavice budou rozmístěny tak, aby ţák v lavici tento odstup od ostatních splňoval. 
 
Hygienická pravidla: 
 
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování, 
po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do 
školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny . 
 
V kaţdé třídě je k dispozici umyvadlo s tekoucí vodou, mýdlo v dávkovači, dezinfekce v dávkovači 
a jednorázové papírové ubrousky. Kaţdý ţák si umyje a vydezinfikuje ruce po přezutí a vstupu do 
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třídy, dále na konci kaţdého vzdělávacího bloku, po přestávce a po kaţdé návštěvě toalety 
(dezinfekce je umístěná i na toaletách).  V učebnách i v ostatních prostorách školy se pravidelně 
větrá ( kaţdou hodinu 5 minut). Zvolte tedy vhodné oblečení. Pokud bude vhodné počasí, mohou 
skupiny pracovat i mimo budovu školy. 
 
Úklid všech prostor, kde se ţáci i zaměstnanci pohybují, probíhá pravidelně a důkladně. Po 
vyučování jsou uklizeny a vydezinfikovány všechny učebny a vyuţívané prostory.  
 
Omlouvání žáků: 
 
V případě nepřítomnosti ţáka ve vyučování je zákonný zástupce povinen ţáka omluvit. Pokud je 
nepřítomnost známa jiţ předem, nahlásí tuto skutečnost zákonný zástupce škole s předstihem. 
Pokud se jedná o onemocnění či jinou nepředvídanou okolnost, ţáka omluví zákonný zástupce 
nejpozději v dalším vzdělávacím dnu. Omluvy probíhají telefonicky na tel. 379 731 301 nebo 778 
533 171 v době 7,30 - 12,00 nebo elektronicky na email tgm.skola@seznam.cz. V omluvence 
uveďte vţdy jméno, příjmení ţáka, třídu (ve které je od září) a dobu, po kterou do školy nebude 
docházet. Pokud by došlo k tomu, ţe ţák jiţ vůbec nebude moci ve výuce pokračovat, oznamte 
tuto skutečnost také.  

 

Další důležitá opatření: 
 
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 
(zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích 
cest), nesmí do školy vstoupit. Pokud ţák nebo vyučující vykazuje během pracovního dne 
příznaky onemocnění, je okamţitě izolován do předem vyhrazené místnosti. Škola informuje 
zákonného zástupce ţáka a okresní hygienickou stanici. Ostatní ţáci jsou přemístěni do jiných 
prostor.  
 
Zákonní zástupci jsou povinni nahlásit ve škole změny a okolnosti týkající se zdravotních 
rizik (onemocnění v rodině, karanténa apod.), která se vyskytnou po podepsání a odevzdání 
čestného prohlášení po celou dobu docházky dítěte do školy. 
 
 
Připomínka - co s sebou: 
 
1. den - Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění podepsané 
zákonnými zástupci; 2 roušky ( ţáci s odpoledním blokem minim. 3 ks) a sáček na uloţení pouţité 
roušky; psací potřeby a poznámkový blok vhodný k výuce; svačina a pití; vhodné oblečení  
od 2. dne  -  obdobně (mimo Čestného prohlášení) a dle pokynů vyučujícího 
 
 
 
 
Ve Kdyni, 11.5.2020        Mgr. Jitka Svobodová 
           zástupce ředitele pro I.st. 
           


