
Informace ředitele školy k možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit, o níže 

uvedených souvislostech spojených s jejich organizací a dále také o termínu pro 

vyjádření jejich zájmu o účast na vzdělávacích aktivitách či přípravě. 
 

ZŠ a ZUŠ Žlutice v souladu s dokumentem MŠMT ze dne 30.4. nazvaným OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ 

ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 informuje o organizaci vzdělávacích 

aktivit a o dalších souvislostech při těchto vzdělávacích aktivitách, jejich nastavení a pravidlech. 

 

Naše škola umožní od 11. května 2020 v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 osobní 

přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky za těchto podmínek: 

1. DOCHÁZKA DO ŠKOLY JE DOBROVOLNÁ. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do 

školy; v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020. 

2. Vzdělávací aktivity se realizují pro skupinu žáků, která je tvořena pouze žáky 9. ročníku. 

3. Maximální počet žáků ve skupině bude 15. Vždy budou splněny podmínky: jeden žák v lavici s 

rozestupy mezi lavicemi. 

4. Složení skupin bude neměnné po celou dobu. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 

11. 5. 2020. 

5. Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku. 

6. Vyučování bude začínat v 8.30 a končit ve 12 hodin. Střídat se bude výuka Čj (úterý a čtvrtek) a 

výuka matematiky (pondělí a středa), vždy s jedním vyučujícím. 

7. Vzdělávací aktivity budou probíhat dle speciálních hygienických podmínek stanovených pokynem 

MŠMT. 

8. Škola po dobu vzdělávacích aktivit pro žáky 9. ročníku nebude zajišťovat stravování. 

9. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a 

rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. 

10. Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je nezbytné 

podepsat před vstupem do školy (v příloze): 

• písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, 

a 

• písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. 

horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 

11. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole 

umožněna. 

 

  



Naše škola umožní od 25. května 2020 v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 

vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro žáky 1. až 5. ročníku základní 

školy za těchto podmínek: 

1. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a 

rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. Přihlášení se k docházce do 

školy je dobrovolné.  Neúčast žáků přihlášených k docházce je třeba omlouvat. 

2. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy; v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 

2020;  

3. Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je nezbytné 

podepsat před vstupem do školy (v příloze): 

• písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem 

zdravotnictví, a 

• písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. 

horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 

4. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020. 

5. Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a 

ročníků. Pokud to bude možné vytvoříme skupiny ze žáků jedné třídy nebo jednoho ročníku. Složení 

skupin zůstane neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 

6. 2020.  

6. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s 

rozestupy mezi lavicemi. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.  

7. Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině by se neměli měnit. 

8. Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý pracovní den. 

9. Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část.  

10. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na 

dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy.  

11. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části 

přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny. 

12. Vzdělávací aktivity budou zajišťovat pedagogičtí pracovníci. V dopolední části mohou vzdělávací a 

výchovnou činnost ve skupině zajistit i vychovatelé nebo asistenti pedagoga. Odpolední výchovnou 

a vzdělávací činnost zajišťují přednostně vychovatelé nebo pedagogové volného času. 

13. Ranní družina nebude poskytována. 

14. Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, 

žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák 

nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka. 

15. Dopolední vzdělávací aktivity budou začínat v 8 hodin a většinou končit 4. vyučovací hodinou 

(11.40). 

16. Odpolední část bude končit nejpozději v 16 hodin. Nejedná se o školní družinu, účast je tedy 

zdarma. Žáka lze samozřejmě vyzvednout i dříve. 

17. Možnosti stravování ve školní jídelně budou upraveny dle aktuálních hygienických podmínek. 

 

Další pokyny: 

Cesta do školy a ze školy 

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, 

zejména: 

1. Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). 



2. Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné 

např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti). 

Škola při zahájení pobytu ve škole na tuto skutečnost žáky upozorní. Příchod ke škole a pohyb před školou 

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů: 

1. Minimalizovat velké shromažďování osob před školou. 

2. Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není 

tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti). 

3. Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. 

4. Žáky před školou bude vyzvedávat pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do 

skupiny, vyzvedává je a zajistí průběžný příchod žáků a jejich plynulý přesun do tříd. 

 

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení 

1. Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 

2. Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami. 

3. Všichni žáci i zaměstnanci školy budou nosit ve společných prostorách roušky, případně další 

ochranné pomůcky. 

4. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 

5. 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 či přípravy. 

 

 

Soubor hygienických a bezpečnostních pokynů pro zajištění osobní přítomnosti žáků v ZUŠ bude stanoven 

po vydání pokynu MŠMT. 


