
PODMÍNKY PROVOZU ŠKOLY V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 

Vážení rodiče, 

v souladu s usnesením vlády je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku pro 

účely přípravy na přijímací zkoušky a od 25. 5. 2020 je možnost návratu žáků 1. stupně.            

Účast je dobrovolná. Žáci, kteří zůstanou doma, se i nadále budou vzdělávat online. 

Návrat žáků 9. ročníku 

 určeno žákům, kteří se připravují na přijímací zkoušky na SŠ 

 konzultace budou probíhat po dobu přípravy na přijímací zkoušky, počínaje 11. 5. 2020 

 Pondělí 7:15 – 11:00  (rozvrh: Český jazyk + Všeobecný přehled) 

 Středa 7:15 – 11:00 (rozvrh: Matematika + Všeobecný přehled) 

 na první konzultaci žáci přinesou čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem (viz. 

příloha) 

 zákonný zástupce je povinen vyjádřit svůj zájem o docházku nejpozději do 7. 5. 2020, 

použijte k tomu návratku pro 9. roč.(viz. příloha) a odešlete zpět škole elektronicky na 

adresu dlouha@zsheralec.cz  

 dodržovány budou veškeré hygienické zásady stanovené v manuálu MŠMT 

(http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss) 

 vpouštění žáků do budovy školy bude organizováno pedagogickými pracovníky školy, sami do 

budovy školy nevstupují, doprovod dospělé osoby do budovy školy nesmí 

 v případě nemoci je zákonný zástupce povinen žáka omluvit nejpozději do tří dnů, návrat do 

skupiny pak již nebude možný 

 prosíme žáky/rodiče pokud budou vědět o neúčasti dopředu (nejedná se o nemoc), aby se 

omluvili předem 

 školní stravování od 11. 5. do 22. 5. 2020 možné nebude 

 

Návrat žáků 1. stupně 

 určeno žákům, jejichž rodiče se potřebují vrátit do zaměstnání, nejde o plošný návrat žáků      

do školy 

 zákonný zástupce je povinen vyjádřit svůj zájem o docházku nejpozději do 15. 5. 2020, použijte 

k tomu návratku pro 1. stupeň (viz. příloha) a odešlete zpět škole elektronicky na adresu 

dlouha@zsheralec.cz 

 pokud bude větší zájem, než budeme moci personálně zajistit, kritéria pro přijetí budou stáří 

dítěte, to znamená, že přednost dostane mladší žák a jeho sourozenec, rozhodnutí je na 

ředitelce školy 

 škola bude otevřena denně od 7:30 do podle zájmu, nejdéle však do 15:30 hodin 

 ranní družina nebude zajištěna 

 vpouštění žáků do budovy školy bude organizováno pedagogickými pracovníky školy po skupinách, 

které budou stanoveny na základě zjištění z návratek, sami do budovy školy nevstupují, doprovod 

dospělé osoby do budovy školy nesmí 
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 skupiny budou tvořeny i žáky z více ročníků, je tedy možné, že žáci nebudou mít svého třídního 

učitele, na „výuce“ se budou podílet velkou měrou asistentky pedagoga a paní vychovatelky 

 dopolední blok „výuky“ bude probíhat od 7:30, 7:45, 8:00 hod. podle toho, do které skupiny bude 

vaše dítě zařazeno, a končit se bude opět postupně mezi 11:00 až 12:00 hod. 

 náplň dopoledního bloku bude vypracovávání úkolů zadávaných v online výuce a další aktivity 

včetně pobytu venku v areálu školy (školní dvůr, hřiště) 

 odpolední blok bude začínat návratem žáků jednotlivých skupin zpět do „svých“ tříd a trvat podle 

zájmu, nejdéle však do 15:30 hodin, odpolední blok je taktéž dobrovolný 

 žák může školu opustit sám nebo v doprovodu pověřené osoby v určený čas v návratce 

 při prvním vstupu do školy 25. 5. 2020 předá žák čestné prohlášení podepsané zákonným 

zástupcem (viz. příloha), bez čestného prohlášení nebude žák vpuštěn do školy 

 pozdější nástup do školy nebude možný z důvodu ochrany zdraví skupiny 

 v případě nemoci nebo jiného důvodu nepřítomnosti je zákonný zástupce povinen žáka omluvit 

nejpozději do tří dnů, návrat do skupiny pak již nebude možný 

 o možnosti školního stravování vás budeme informovat co nejdříve 

 

Základní hygienická pravidla pro všechny žáky 

 skupiny max. 15 žáků, které budou neměnné, odstupy 2m, 2 roušky (dopoledne/odpoledne) a 

sáček na jejich odložení 

 do školy mohou pouze žáci zdraví, bez známek infekčního nebo virového onemocnění 

 zvýšená desinfekce rukou i povrchů 

 důsledná evidence o docházce žáků do skupin 

 důsledné sledování případných příznaků nákazy (v případě podezření okamžitá izolace žáka, 

informace rodičům a ohlášení hygienické stanici) 

 více na odkaze http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss 

 

UPOZORNĚNÍ 

Žák je povinen dodržovat hygienická pravidla stanovená MŠMT a uvedená v příloze tohoto 

textu na webových stránkách školy, jejich opakované nedodržování, po upozornění zákonného 

zástupce žáka, je důvodem k vyřazení žáka ze skupiny bez možnosti návratu! 
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NÁVRATKA PRO ŽÁKY 1. stupně 

Můj syn/dcera jménem ………………………………………………………………ročník……………… se bude od 25. 5. 2020 

osobně účastnit výuky v mimořádném režimu a za stanovených hygienických podmínek, se kterými 

jsem se důkladně seznámil/a na webových stránkách školy. 

 

Syn/dcera bude v odpoledním bloku  ANO  NE (volbu označte) 

Syn/dcera bude v odpoledním bloku zapojen/a do ………………………….. hodin.                       

Bude odcházet samostatně          X         bude vyzvednut/a pověřenou osobou       (volbu označte) 

 

Mám zájem o školní stravování pro svého 

syna/dceru                               ANO                       NE            (volbu označte) 

 

Datum: ………………………                          Podpis zákonného zástupce: …………………………………………………………… 

(poslat scan s podpisem zákonného zástupce) 

Prosíme rodiče, aby důkladně zvážili přítomnost svého dítěte na vzdělávacích aktivitách 

s ohledem na rizikové faktory uvedené v čestném prohlášení. DĚKUJEME! 

 

 

 

 

NÁVRATKA PRO ŽÁKY 9. ročníku 

Můj syn/dcera jménem ………………………………………………………………ročník……………… se bude od 11. 5. 2020 

osobně účastnit konzultací v mimořádném režimu a za stanovených hygienických podmínek, se 

kterými jsem se důkladně seznámil/a na webových stránkách školy. 

 

Datum: ………………………                          Podpis zákonného zástupce: …………………………………………………………… 

(poslat scan s podpisem zákonného zástupce) 

Prosíme rodiče, aby důkladně zvážili přítomnost svého dítěte na vzdělávacích aktivitách 

s ohledem na rizikové faktory uvedené v čestném prohlášení. DĚKUJEME! 

 


