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Informace pro zákonné zástupce žáků o možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit 

Vážení rodiče, 
 
Od 25. 5. 2020 je umožněno žákům 1. stupně základních škol účastnit se vzdělávacích aktivit ve škole 
za stanovených podmínek. Ty budou postupně upravovány podle počtu přihlášených žáků a možností 
školy. Abyste se mohli zodpovědně rozhodnout, zda vaše dítě nastoupí do školy, předkládáme Vám 
základní informace. 

1. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy nejpozději 17. 5. 2020 do 
24:00. Uvítáme dřívější přihlášení. Žádáme vás o vyjádření i v případě, že nebudete mít o 
docházku dítěte do školy zájem. Žák, který nebude 18. 5. 2020 přihlášen, nebude do školy 
vpuštěn a bude se nadále vzdělávat dálkově. 

2. Vzdělávací aktivity ve škole budou zahájeny v pondělí 25. 5. 2020 a budou probíhat každý 
pracovní den. 

3. Vzdělávací aktivity budou probíhat ve dvou blocích. V dopolední bloku v době 8:00-12:00 bude 
probíhat vzdělávaní podle školního vzdělávacího programu. Účastnit se mohou všichni žáci 1. 
stupně. V odpoledním bloku v době 12:00-16:00 bude probíhat především zájmové vzdělávání. 
Odpoledního bloku se mohou účastnit pouze žáci, kteří jsou zapsáni ve školní družině. 
Z organizačních důvodů se žák musí zúčastnit celého bloku. 

4. Žáci budou rozděleni do skupin max. po 15. Skupiny mohou být tvořeny žáky různých tříd a 
ročníků! O zařazení do skupin rozhoduje ředitel školy. Složení skupin je neměnné po celou 
dobu do 30. 6. 2020. (Tzn., že Vaše dítě nemusí být ve skupině jen se svými spolužáky. S těmi 
se dokonce vůbec nemusí potkat.) 

5. Každé skupině budou přiřazeni pedagogičtí pracovníci, kteří by se neměli měnit. (Tzn., že Vaše 
dítě nemusí mít třídní učitelku.) 

6. Žák musí mít každý den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. O používání roušky ve 
třídě rozhoduje pedagogický pracovník. Ve společných prostorách je nošení roušky povinné. 
Při sejmutí roušky ji žák ukládá do sáčku. 

7. Škola vede evidenci o docházce žáků, je tedy nutné nepřítomnost žáka oznámit škole. 
8. Školní jídelna bude v provozu. Oběd bude součástí dopoledního nebo odpoledního bloku. 
9. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování je 

důvodem k nevpuštění žáka do školy a k vyřazení ze skupiny. 
10. Při prvním vstupu do školy odevzdá zákonný zástupce čestné prohlášení, ve kterém potvrdí 

neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění u dítěte a seznámení se s vymezením 
rizikových skupin. (Zvažte prosím, zda do rizikové skupiny nespadá někdo z vaší společné 
domácnosti.) Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní 
účast ve škole umožněna a bude nadále vzděláván dálkově. 

11. Pokud bude žák vykazovat příznaky onemocnění, bude umístěn do samostatné místnosti. Škola 
bude kontaktovat zákonné zástupce, aby si žáka vyzvedli. Dále bude škola informovat 
hygienickou stanici. 

 
Vyjádření Vašeho zájmu o docházku Vašeho dítěte do školy (i negativní) proveďte, prosím, pomocí 
dotazníku na adrese: https://bit.ly/2W9u9Bt, nebo kontaktujte Vaši třídní učitelku. Přihlášeným žákům 
budou zaslány další informace. 
 
Děkujeme Vám za spolupráci! 
 
V Olomouci 6. 5. 2020 
Mgr. Pavel Pala 
Ředitel školy 

https://bit.ly/2W9u9Bt

