
Informace pro rodiče žáků 1. stupně školy 

Na základě rozhodnutí Vlády ČR bude od 25. 5. 2020 umožněn do školy vstup žákům 1. – 5. ročníku. 

Jejich účast ve škole však bude zcela dobrovolná, nepůjde tak o klasickou výuku. Vzdělávací a další 

aktivity našich žáků budou probíhat ve skupinách o maximálním počtu 15 žáků. O rozdělení žáků do 

skupin rozhodne ředitel na základě organizačních možností školy – skupiny je možné vytvářet ze žáků 

různých tříd i ročníků a složení skupin je neměnné, není tedy možné, aby žáci do skupin postupně 

přibývali. 

I nadále bude pokračovat také distanční vzdělávání. Plnění úkolů distančního vzdělávání bude hlavní 

náplní činnosti žáků v rámci dopoledních vzdělávacích aktivit.  

Příchod do školy bude realizován v postupných časech a různými vchody do budovy školy, a je 

nezbytné, aby žáci vymezený čas příchodu před budovou školy dodržovali. V žádném případě 

nebudou do budovy vcházet sami bez dohledu pověřeného pracovníka. Přesné informace o zařazení 

dítěte do skupiny a jeho časový rozvrh bude zveřejněn nejpozději 21.5.   

Z organizačních důvodů je třeba, aby zákonný zástupce jasně vyjádřil, zda své dítě k pravidelné 

přítomnosti ve škole přihlašuje a vymezil další požadavky. Toto přihlášení je potřeba provést písemně 

– zasláním informací o přihlášení žáka – na e-mail třídního učitele: viz http://www.zsjoklik.cz/zakladni-

skola/kontaktni-udaje/  

Uvádějte vždy prosím jméno a příjmení vašeho dítěte a třídu, kterou navštěvuje, dále zda budete 

požadovat oběd, a zda se dítě bude účastnit odpoledních aktivit s alespoň přibližným udáním času a 

způsobu odchodu žáka. (Podepsaný zápisní lístek k odpoledním aktivitám s přesným časovým 

vymezením budou žáci první den předávat písemně vedoucímu skupiny). 

(Např. Oznamuji vám, že přihlašuji svého syna Tomáše Nováka, III. B k dopoledním vzdělávacím 

aktivitám, přihlašuji ho k odběru oběda a přihlašuji ho též k odpoledním aktivitám – budeme syna 

vyzvedávat osobně nejpozději v 14.30 hodin.) 

Přihlašovat žáky je možné do 18. 5. 2020 12.00 hod. Po tomto termínu již přihlášení není možné. 

Zařazení žáků do skupin bude zveřejněno nejpozději 21. 5. do 14.00 hod. na webových stránkách školy. 

Rovněž bude upřesněno, kde budou jednotlivé skupiny umístěny a kdo bude vedoucím dané skupiny. 

O účasti žáků na vzdělávacích aktivitách povede škola evidenci. Pokud by se přihlášený žák nemohl 

vzdělávacích aktivit účastnit, bude vyžadována omluva u vedoucího skupiny. 

Vzdělávací aktivity budou realizovány jako dopolední, obědová a odpolední část.  

Dopolední část: Prováděním vzdělávacích aktivit v dopolední části mohou být kromě učitelů pověřeni 

i ostatní pedagogičtí pracovníci – asistenti pedagoga a vychovatelé. Dopolední část bude probíhat od 

8.00 – 8.30 (podle stanoveného času příchodu žáků dané skupiny) do 11.00 – 11.30. Po skončení 

dopolední části může dítě ukončit svůj pobyt ve škole. (Hlídání dětí v rámci ranní družiny není 

poskytováno.) 

Obědová část: Pokud bude dítě přihlášeno ke stravování (zpoplatněno standartním způsobem) – 

proběhne po jednotlivých skupinách v době od 11.00 do 12.30; po skončení oběda může dítě ukončit 

svůj pobyt ve škole. Přihlášení k odběru stravy v systému provede vedoucí ŠJ, odhlašování stravy 

z důvodu nemoci bude probíhat standardním způsobem. 

Odpolední část: Pokud bude dítě přihlášeno k odpolední části, převezmou skupiny těchto žáků 

vychovatelky, případně asistenti pedagoga. Žáci opustí budovu školy podle uvedeného času a 
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způsobem, který bude blíže určen v zápisním lístku. Odpolední část končí nejpozději v 16.00 hod.. 

Nejedná se tady o činnost školní družiny, je možné, aby se odpolední části účastnilo jakékoliv dítě; 

účast žáka na odpolední části není zpoplatněna. Doporučujeme, aby žáci, kteří se budou účastnit 

odpoledních aktivit, byli přihlášeni na obědy. 

Při prvním vstupu do školy bude předkládat zákonný zástupce žáka Čestné prohlášení – písemné 

seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených MZ, a prohlášení o neexistenci příznaků 

virového infekčního onemocnění. Dokument ke stažení zde.  

U žáků zařazených do odpoledních aktivit je podmínkou převzetí dítěte i vyplněný a podepsaný Zápisní 

lístek. Dokument ke stažení zde. 

Oba uvedené dokumenty jsou v papírové podobě i u vstupu do budovy školy. 

Žáci, případně doprovázející rodiče, předají Čestné prohlášení, a případně Zápisový lístek osobě, která 

bude určena pro organizaci vstupu do budovy školy pro danou skupinu žáků. 

Bez splnění těchto podmínek nemůže škola dítě převzít ke vzdělávacím aktivitám! 

 

Další hygienické požadavky – každý žák bude mít k dispozici dostatečný počet roušek a uzavíratelné 

sáčky na jejich odkládání. 

Doporučujeme, aby žáci měli vlastní prostředky na desinfekci rukou.  

 

Podrobné pokyny pro žáky budou upřesněny nejpozději 21. 5. 2020 a zveřejněny na webových 

stránkách školy. (Kde a jak se mají shromažďovat, co si mají přinést, nošení roušek, umývání a 

desinfekce rukou apod.) 

 

RNDr. Vlastimil Válka, ředitel    
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