
Informace k obnovení provozu školy od 25. května 2020 a možnosti účastnit se 

vzdělávacích aktivit  

Provoz školy bude obnoven v omezeném režimu dle dokumentu MŠMT ze dne 30. 4. 2020 -  OCHRANA 

ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 Podmínky 

otevření a provozu jsou následující:  

• zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení a seznámení s vymezením osob s rizikovými 

faktory stanovenými Ministerstvem zdravotnictví ČR (formulář ke stažení zde) - odevzdá se před 

vstupem do školy, bez tohoto dokumentu není umožněn vstup přihlášenému žákovi do školy  

• při cestě do školy a ze školy se vztahují na žáky obecná pravidla chování stanovená krizovými 

opatřeními (roušky, rozestupy)  

• vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoli doprovodu  

• žáci budou rozděleni do skupin, maximální počet žáků ve skupině je 15, o zařazení žáka do skupin 

rozhoduje ředitelka školy, ve skupinách je nutné dodržet rozmístění lavic (2 m) během aktivit  

(budeme se snažit dodržet skupiny tvořené jednotlivými třídními kolektivy)  

• složení skupin je neměnné po celou dobu od 25. 5. 2020 v dopoledních i odpoledních aktivitách  

• provoz školy bude od 7:30 do 16:00 hodin  

• škola vede evidenci o docházce přihlášených žáků  

• podle přihlášených žáků budou vytvořeny skupiny -  jejich příchod a odchod v časových intervalech 

bude zaslán zákonným zástupcům v mailu - bude se minimalizovat shromažďování osob před školou 

a potkávání skupin  

• ranní družina není poskytována, úplata za ŠD se již v tomto školním roce nebude realizovat  

• odpolední skupiny budou tvořit žáci 1. - 3. ročníku, žáci 4. a 5. ročníku budou odcházet po 

dopoledních aktivitách/obědě domů  

• stravování ve školní jídelně bude probíhat ve stanovených skupinách dle pravidel pro poskytování 

školního stravování  

• aktivity mimo areál školy nejsou možné, výuka tělesné výchovy není možná  

• každý žák bude mít s sebou minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení   

• žáci budou seznámeni se stanovenými hygienickými pravidly, jejich opakované nedodržování, po 

prokazatelném upozornění zákonného zástupce, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp.  

k vyřazení žáka ze skupiny  

• škola zajistí nutné dezinfekční prostředky a dodržování nezbytných hygienických podmínek  

• nikdo s příznaky, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 nesmí vstoupit do školy  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Vážení rodiče,  zašlete, prosím, o přítomnosti žáka ve škole informaci do 18. 5. 

2020 v mailu třídní učitelce. Vytvoříme skupiny a zašleme podrobnější informace.  

  

http://zsmistrice.cz/wp-content/uploads/2020/05/Čestné_prohlášení.pdf


Děkuji za skvělou spolupráci po celou dobu přerušení výuky ve škole.  

Mgr. Vladimíra Hrdinová  

ředitelka školy  

  


