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Informace k otevření školy pro žáky 2. stupně 
Vážení rodiče, škola bude otevřena pro žáky druhého stupně od 8. června při zajištění následujících pravidel: 

• Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 
• Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 
• Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. 
• Při prvním vstupu do školy musí žák odevzdat vyplněné čestné prohlášení. 
• Maximální počet žáků ve skupině bude 15. 

Žákům 2. stupn ě bude umožn ěna přítomnost v základní škole z t ěchto d ůvodů: 
Vzdělávání na dálku, individuální nebo skupinové konzultace. Konzultace budou probíhat 3x týdně (pondělí, 
úterý, středa) dle harmonogramu v rozsahu 5 vyučovacích hodin. 

Harmonogram: 
Pondělí až Středa – vzdělávání na dálku 8.00 – 11.30, socializační aktivity od 11.30 – 12.35 (v případě, že se 
přihlásí více žáků než 15, bude třída rozdělena na 2 skupiny) 
NÁPLŇ ČINNOSTI – třídnické práce, setkání s třídním učitelem navazující na vzdělávání na dálku, socializační 
aktivity, vzdělávání s žáky atd. 
Nadále je pro žáky všech tříd prioritní dálková výuka realizovaná jednotlivými vyučujícími. 

Podmínky školních skupin: 

1. Žáci budou rozděleni do skupin dle tříd. Žáci přichází do školy v přesně stanoveném čase – nesmí 
docházet k míchání žáků mezi jednotlivými skupinami 1. a 2. stupně. Pozdní příchody nejsou 
z bezpečnostních důvodů (odvádění žáků vyučujícím) možné tolerovat!!! 

2. Žáci vyčkají před školou v rozestupech 2 m na příchod vyučujícího, který jim změří teplotu a poté odvede 
do třídy. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 

3. Při přesunech žáci dodržují odstup 2 metry. 
4. Neprodleně po příchodu do tříd si musí každý žák omýt ruce a použít připravenou dezinfekci na ruce. 
5. Ve třídě budou žáci sedět v lavici po 1. Rozhodnutí o používání roušek při konzultacích je plně 

v kompetencích vyučujícího. Každý žák bude mít u sebe 2 roušky a sáček na uložení použité 
roušky. 

6. Žáci si po každém socializačním bloku umyjí a vydezinfikují ruce ve své třídě. 
7. Na toaletu odchází v době přestávky po jednom – žákům budou vyhrazeny toalety v patře jejich třídy. Po 

použití toalet si opět umyjí a vydezinfikují ruce. 
8. Ve škole nesmí docházet ke kontaktu mezi skupinami. 
9. Po ukončení vzdělávacího bloku odchází skupiny na oběd s vyučujícím, ostatní odchází domů. 
10. Stravování pro žáky je zajištěno. 

Plnění úkol ů vzdělávání na dálku. 

Socializační aktivity, třídnické hodiny, odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb, 
předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.Účast na t ěchto aktivitách je dobrovolná !!  

Hlavní vzd ělávací aktivitou bude i nadále pro žáky 2. stupn ě až do 15. června 2020 vzd ělávání na dálku, 
kdy dochází k uzavírání známek.  

Děkuji za spolupráci. 
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