
Informace pro rodiče žáků 1. stupně 

 

Škola zajišťuje vzdělávací aktivity od 25. 5. 2020 pro žáky 1. až 5. ročníku, a to pravidelně 

každý pracovní den.  

V rámci bezpečnosti žáků bude vedena standardní evidence docházky, v případě neúčasti 

vyžadujeme omluvenku dle obvyklého postupu.  

 

Základní informace: 

1. Cílem dopolední části je zajištění vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci 

vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajištění zájmového vzdělávání žáků.  

2. Výuka bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob, složení skupin bude 

neměnné po celou dobu docházky. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 18. 5. 

2020. Distanční výuka bude probíhat v upraveném režimu.  

3. Rodiče musí před nástupem žáka podepsat čestné prohlášení (umístěno na úvodní 

stránce školního webu), které odevzdá žák první den při vstupu do budovy školy (jinak 

nebude vpuštěn do školy). 

5. Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.  

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

Organizační záležitosti:  

- provoz školy: 7.40 – 16.00., bez ranní ŠD 

- 1.-3. ročníky – dopolední aktivity do 12 h (i s obědem) 

- 4.-5. ročníky – dopolední aktivity do 13 h (i s obědem) 

- nástupy jednotlivých ročníků – 7.40 – 1. ročníky, 7.50 – 2. ročníky, 8.00 – 3. ročníky,             

8.10– 4. ročníky, 8.20 – 5. ročníky 

- před školou si žáky vyzvedne určený pedagog, který má skupinku dopoledne, odpolední blok  

  zajišťují vychovatelé, asistenti pedagoga i pedagogové z 2. stupně 
 

Upozornění: 

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům 

COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce 

dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. 

Výuka bude probíhat dle hygienických opatření vycházejících z metodického pokynu MŠMT, 

kde jsou rovněž uvedeny i rizikové faktory pro žáky.  

Metodika MŠMT i formulář čestného prohlášení na našem webu 

https://www.zsarmenska.cz/ 
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