
 
Vážení zákonní zástupci, 
     od 8. 6. 2020  je umožněn vstup do školy pro žáky 2. stupně za dodržení určitých podmínek, které se týkají 
Vás, žáků i školy.  
     Pročtěte si prosím pečlivě níže uvedené INFORMACE, abyste se mohli zodpovědně rozhodnout. Využijte 
kontaktů na třídního učitele/učitelku nebo na ředitelku školy v  případě, že bude potřebovat jakékoli bližší 
vysvětlení nebo pomoc. 
     Poté buďte tak laskavi a vyplňte DOTAZNÍK, kterým svůj zájem vyjádříte a zároveň v něm sdělíte 
informace potřebné pro zajišťování dalších konkrétních kroků. 
     Dotazník prosím obratem doručte do školy prostřednictvím třídního učitele Vašeho dítěte, nejpozději 
však do 5. 6. 2020. 
     Před prvním vstupem žáka do školy je třeba dodat vyplněné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ a doručit ho škole 
nejpozději v den žákova nástupu. 
V Chanovicích 28. 5. 2020                                                                                                Mgr. Eva Smolíková ř.š 
 

 

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ 2. STUPNĚ  

Kromě toho, že stále běží distanční výuka, je od 8. 6. 2020 možnost osobní přítomnosti žáků 2. 
stupně ve škole za podmínek stanovených MŠMT (http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-
pokynu-pro-ms-zs-a-ss). 
 

    Povinnost ze strany zákonného zástupce: 
1. Vyjádřit svůj zájem o to, aby žák chodil do školy (prostřednictvím DOTAZNÍKU). 
2. V případě zájmu podepsat a do školy doručit PROHLÁŠENÍ (viz dále) nejpozději v den nástupu žáka   
      do školy. 
 

    Povinnosti žáků pro cestu do školy a ze školy: 
V případě, že není možné udržet odstup 2 m (neplatí pro rodinné příslušníky) všichni použijí vlastní roušku 
(ústenku, šálu, šátek…).  
 

    Organizační opatření školy: 
1.  Příchod ke škole a vstup do budovy  

Žáci se shromažďují v odstupu 2 m před na nádvoří zámku. Sami do budovy nevstupují, každou skupinu 

si vyzvedne pedagog.  Časový rozpis bude upřesněn. Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoli 

doprovázejícím osobám. Roušky mají žáci nasazeny vždy ve všech společných prostorách (nádvoří, 

chodby, šatny) a při přesunech. 

2.  Ve škole 

Žák má na dopoledne 2 roušky a sáček na jejich odkládání. Žáci odcházejí do své třídy, při přesunu 

dodržují odstupy 2(1,5) m. O přestávce zůstávají v učebně, popřípadě pod vedením učitele odcházejí 

ven.  

Žáci jsou povinni dodržovat hygienická opatření školy. Nedodržování může být důvodem k  nevpuštění do 

budovy školy resp. vyřazení žáka ze studijní skupiny.  
3.  Ve třídě 

V každé třídě bude umístěna dezinfekce, po příchodu do třídy a po každé hodině (vzdělávacím bloku) 

všichni provedou dezinfekci rukou. V  lavici sedí pouze 1 žák tak, aby měl od ostatních odstup 2 (1,5) m.  

Všichni mohou být bez roušky při dostatečném odstupu (2 -1,5 m) 
4.  Skupiny žáků 
Žáci budou ve skupinách podle tříd nebo podle druhu konzultace.  S ohledem na dočasný a krátkodobý 
charakter setkání nemusí být skupiny neměnné a se skupinou mohou pracovat různí pedagogové podle 
konkrétních potřeb. 
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Žákům je umožněna přítomnost ve škole zejména z těchto důvodů: 
Individuální nebo skupinové konzultace  (nejméně 1x týdnu nebo podle zájmu). Konzultace je možné 
využít pro předání, vyzvednutí, vysvětlení prací z distančního vzdělávání; dále pro přezkoušení v případě 
nedostatku podkladů pro hodnocení. 

 Socializační aktivity, vyzvednutí školních potřeb a osobních věcí, odevzdání učebnic a učebních 
pomůcek, předání vysvědčení – především prostřednictvím třídních hodin (nejméně 1x za týden – podle 
zájmu lze vícekrát). Jejich náplní především bude:  

 zpětná vazba/společné hodnocení distančního vzdělávání), společné hodnocení roku, 
 plán/představy o dalším školním roku 
 odevzdávání učebnic, úklid třídy 
 společný výlet - formou vlastivědné vycházky po okolí a /nebo návštěvy paměťových  institucí, to 
jest  jednodenní výlet (hrazeno z projektu) např.  
 https://www.nm.cz/navstivte-nas/objekty/zamek-vrchotovy-janovice -  
 http://muzeum-plasy.cz/ 
 https://www.klaster-zlatakoruna.cz/cs 
 Pro žáky 9. ročníku poslední společné focení.   
  (Focení pro žáky ostatních ročníků je přesunuto na září.) 
 

5. Předávání vysvědčení bude v pátek 26. 6. 2020. 
 

6. Hygiena: 
Škola zařizuje dezinfekční prostředek na ruce.  
 

7. Školní jídelna: 

Je možné se přihlásit na obědy ve školní jídelně.  

Platí tyto zásady:  

Před vstupem umýt ruce / dezinfekce. 

Žáci na nic nesahají  - vše vydávají zaměstnanci (včetně příborů). 

V jídelně se nesetkávají skupiny, nutné jsou bezpečné rozestupy.  

Roušku lze odložit (do sáčku) jen při konzumaci jídla.  

 
 Rizikové skupiny: 
Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený níže nebo 
pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.  

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, 

a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.  
Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato PROHLÁŠENÍ, která je možné 

podepsat před vstupem do školy:  

písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a  

písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, 
kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) .  

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.  
 
Osoby s rizikovými faktory 
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.  

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou 
farmakologickou léčbou.  

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.  

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),  

 b) při protinádorové léčbě,  

 c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,  
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).  
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.  

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).  
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).  
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