
Podmínky, obsah a organizace vzdělávacích a zájmových aktivit žáků 1. stupně 

 

Vzdělávání ve škole je dobrovolné, stále pokračuje vzdělávání na dálku!!! 

 

Termín: zahájení  - 25. 5. 2020 

  ukončení - termínem ukončení docházky ve školním roce 2019/2020 (30. 6.) 

 

Náplň:  dopolední vzdělávací aktivity v rozsahu cca 4 vyučovacích hodin 

  odpolední zájmové aktivity – max do 16,00 hodin 

  

Organizace: 

 výukové a zájmové aktivity ve skupinách – počty max 15 žáků, složení skupin se 

nesmí měnit, počet skupin podle počtu přihlášených žáků 

 skupiny vedou pedagogičtí pracovníci školy, převážně třídní učitelé (ale ne vždy je 

škola schopna zajistit), dále i učitelé 2 stupně, vychovatelky ŠD popř. asistenti 

pedagoga, složení pedagogů u skupin se nesmí měnit 

 škola je přístupná pro žáky (rodiče mají vstup do školy zakázán) každý pracovní 

den od 7,45 do 16,00 hodin (ranní ŠD zrušena) 

 ranní organizaci nástupu do školy zajistí škola 

 způsob předání dítěte ze školy po domluvě s pedagogem ve skupině 

 aktivity v kmenových a přilehlých třídách, každý žák používá vlastní lavici 

 škola vede evidenci docházky 

 žáci nepoužívají šatny, přezouvají se až ve třídě 

 strava je zajištěna, organizaci zajistí škola ve spolupráci se ŠJ 

 žáci budou ihned při 1. vstupu do školy poučeni o dodržování hygienických 

opatřeních a organizaci vzdělávání 

   

Podmínky: 

 přihlásit se ke vzdělávání do 18. 5. 2020 (prostřednictvím třídních učitelů, nejlépe 

e-mailem) a odevzdat čestné prohlášení (při 1. vstupu do školy) 

 dobrý zdravotní stav, bez příznaků infekčních onemocnění, nepatřit do rizikové 

skupiny nebo s ní nebýt v kontaktu (zvážit) 

 dodržovat hygienická a proti epidemiologická opatření 

 dítě vybavit min 2 rouškami a igelitovým sáčkem na odkládání 

 dodržovat doporučené rozestupy 2 metry 

 ve všech společných prostorách školy používat roušky 

 důsledně omlouvat absenci – nejpozději do 3 dnů 

 okamžitě oznamovat změny zdravotního stavu (zvláště příznaky virového 

onemocnění) 

 

Podrobné informace o složení skupin, vstupu do školy, aktivitách a rozvrhu hodin budou 

zaslány žákům a zákonným zástupcům e-mailem. 

 

Mgr. Martin Černý 

ředitel školy 


