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OBNOVENÍ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ VE ŠKOLE OD 25. 5. 2020 PRO ŽÁKY  
1. STUPNĚ A PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY. 

 

 Vzdělávací a zájmové aktivity pro žáky 1. stupně a přípravné třídy jsou organizovány pro 

přihlášené žáky každý všední den. 

 Zákonný zástupce musí žáka písemně na předepsaném formuláři přihlásit nejpozději do  

18. 05. 2020 do 10.00 hodin. Musí také odevzdat vyplněné čestné prohlášení. 

 Vstup do školy je umožněn pouze přihlášeným žákům, ne doprovodu. 

 Určený učitel si vyzvedne žáky své skupiny před školou v přesně určený čas a po skončení 

výuky nebo odpoledních aktivit je přivede před školu. 

 Žáci se osobně nepředávají, rodiče na ně budou čekat před školou, nebo žáci půjdou domů 

sami. 

 Žáci budou vřazeni do skupin nejvýše po 15. 

 Skupiny žáků mohou být tvořeny žáky různých tříd i ročníků, proto není zaručeno, že 

žáky bude vzdělávat jejich třídní učitelka. 

 Složení skupin je neměnné do 30. 06. 2020. 

 O zařazení do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do skupiny později, nelze 

přecházet ani mezi skupinami. 

 Jednotlivé skupiny budou mít přesně časově stanovený začátek a konec vzdělávání, 

případně odpoledních aktivit. 

 Žáci budou poslouchat pokyny pedagogů, budou proškoleni o zásadách bezpečného 

chování, budou dodržovat minimální rozestupy 1,5 m po celou dobu výuky, budou v lavici 

sedět po jednom. 

 Žáci si nesmějí se spolužáky nic vyměňovat ani půjčovat. 

 Každý žák je vybaven vlastními sešity, učebnicemi, psacími potřebami a pomůckami. Musí 

mít přezůvky, které si nesmí nechávat ve škole. Je vhodné mít dostatečnou svačinu a pití. 

 O docházce žáků vede škola evidenci, pokud se žák do školy nedostaví, je povinností 

zákonného zástupce jej neprodleně omluvit. 

 Každý žák musí mít minimálně 2 čisté roušky na den a igelitový sáček na jejich uložení. 

 Roušku smí odložit, pouze pokud sedí při výuce v lavici a jen na pokyn pedagoga. 

 Ve společných prostorách se žáci nesmí pohybovat bez roušky. 

 Žáci přihlášení na obědy smějí do jídelny pouze v doprovodu určeného pedagoga. 

 Rodičům je do budovy jídelny z ochranných hygienických důvodů vstup zakázán. 
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 Do školy smí žák naprosto zdravý, pokud dojde ke změně zdravotního stavu, škola 

telefonicky kontaktuje rodiče a ti si neprodleně dítě vyzvednou. 

 Při porušení stanovených hygienických pravidel žákem budou rodiče písemně informováni, 

opakované porušení je důvodem pro vyloučení žáka ze skupiny. 

 Dopolední výuka bude probíhat v rozsahu 4 vyučovacích hodin. Příchod a odchod 

jednotlivých skupin žáků do školy bude přesně stanoven v 5 minutových intervalech. 

 Odpolední aktivity ukončí poslední skupina žáků v 16.00. 

 I před školou dbají žáci pokynů zaměstnanců školy a udržují minimálních rozestupy 2 m. 

 Rodiče budou informováni o přesných časech příchodu a odchodu do školy po 

vyhodnocení přihlášek (nejpozději do 22. 05. 2020). To platí též o vydávání školních svačin 

a obědů. 

 
 
 
 
 
 
V Chomutově, dne 10. 05. 2020  
 

Mgr. Miroslav Žalud, ředitel školy 
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