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ZABEZPEČENÍ VÝUKY  
PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ OD 25. 5. 2020 

 
Vážení rodiče, 
předkládáme Vám souhrn základních organizačních pravidel pro zabezpečení výuky žáků          
prvního stupně na naší škole. Sestavená pravidla vycházejí z doporučujícího Manuálu MŠMT            
k ochraně zdraví a provozu základních škol v období do konce školního roku 2019/2020, z               
doporučení metodika BOZP a především z obecných hygienických pravidel stanovených MZ.           
Ve společnosti v současné době dochází k dalšímu uvolňování pravidel ochrany zdraví. V             
médiích se nyní průběžně objevují polemiky o míře nutnosti dodržování publikovaných           
doporučení MŠMT. Bohužel zatím nemáme odpovídající odborné posouzení, která pravidla          
jsou striktní a která pouze navádějící. I z našeho pohledu jsou některé níže uvedené              
podmínky v kontextu s chodem celé společnosti přísné. Na druhou stranu se staráme o              
bezpečí Vašich dětí a naší prioritou je vyloučení sebemenších rizik. V případě vydání nových              
doporučení pro pobyt žáků ve škole Vám operativně předložíme nové organizační schéma. 
 
Základní systém: 
Škola nabídne čtyřhodinovou výuku v dopoledním bloku, zájmové vzdělávání v rámci           
odpoledního bloku (do 16.00 hod) a stravování ve školní jídelně. Do 18.5. se musí zákonný               
zástupce žáka rozhodnout, zda a případně kterou z uvedených nabídek využije. Dané            
rozhodnutí z organizačních důvodu již nelze měnit (vyjma stravování). 
 
Popis nabízených služeb: 
 

A) Dopolední výukový blok 
Ve shodě s manuálem MŠMT bude na naší škole do 30. 6. 2020 soustavně probíhat               
distanční vzdělávání. Vyučující prvního stupně budou i nadále připravovat vzdálenou výuku           
pro všechny žáky. Žáci, kteří se zúčastní dopoledního výukového bloku zde budou plnit             
zadanou distanční výuku pod vedením přiděleného pedagogického pracovníka. Ostatní žáci          
budou plnit i nadále tuto výuku v domácím prostředí. Žáci se rozdělí do skupin s               
doporučeným maximálním počtem 15 žáků. Ředitel školy má právo z organizačních důvodů            
slučovat žáky z více tříd i ročníků. Při sestavování jednotlivých skupin budeme primárně             
vycházet z třídních kolektivů a u nižších ročníků z účasti či neúčasti na odpoledním              
zájmovém vzdělávání. Na odpolední blok nelze slučovat či přeskupovat dopolední skupiny.           
Dle doporučení má zajistit dopolední výukový blok netřídní učitel. Na škole se budeme snažit              
zapojit do dopolední výuky třídní učitele, nemůžeme to ovšem zaručit každé skupině a na              
celou dobu dopoledního bloku. Zvolené personální obsazení má být neměnné do konce            
školního roku. Výuka v dopoledním bloku bude hodnocena dle stávajících pravidel distanční            
výuky (formativní hodnocení či motivační známky s malou hodnotou). U žáků budeme            
evidovat docházku v docházkových listech a účast žáků ve výuce nebudeme zaznamenávat            
do EduPage. V případě neúčasti žáka ve výuce je rodič povinen omluvit ho z výuky               
prostřednictvím zprávy v EduPage. Při opětovném nástupu do výuky po onemocnění musí            
žák předložit nové aktuální prohlášení. 
 

B) Odpolední zájmové vzdělávání 
Odpolední zájmové vzdělávání je zaměřeno na žáky 1. - 3. ročníku školy. Po obědě              
budou žáci plnit ve svých skupinách a třídách zájmové vzdělávání, které bude zaměřeno             
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především na herní a tvořivé činnosti. Personální vedení těchto bloků budou zajišťovat            
asistenti pedagoga či vychovatelky ŠD. V případě možností budeme provádět výuku i ve             
venkovním prostředí (v oddělených skupinách). Odpolední blok bude fungovat do 16.00 hod            
a odchod bude možný od 14.00 hod. U každého žáka budeme zjišťovat způsob zakončení              
odpoledního bloku (čas odchodu, vyzvedávání, samostatný odchod,...). 
 

C) Stravování 
Zajištění stravovacího procesu v našich podmínkách je velmi náročné. Naše jídelna           
umožňuje stravování vždy pouze jedné skupiny žáků. Skupina bude společně přicházet i            
odcházet z jídelny pod vedením pedagogického dozoru. Po každé skupině bude následovat            
v jídelně dezinfekce stolů. Skupiny, které pokračují odpoledním blokem musí jít do jídelny v              
kompletním složení. Žáci, kteří nebudou mít nahlášený oběd, budou čekat v jídelně se svou              
skupinou. Po zjištění celkového počtu skupin sestavíme pevný časový harmonogram chodu           
školní jídelny. Při uvažovaném čase 20 minut na skupinu, předpokládáme celkovou dobu            
stravovacího procesu cca 3 hodiny. První skupiny se začnou stravovat od 10.45 hod.             
Přednostně budou zařazovány skupiny končící dopoledním výukovým blokem. Bohužel za          
stávajících podmínek nejsme schopni zajistit optimálnější podobu stravovacího režimu. V          
případě nahlášené stravy a akutního onemocnění lze první den odebrat stravu do našich             
termoboxů (nelze do vlastních jídlonosičů) v čase od 10.00  do 10.30 hod. 
 
Základní organizace: 
Žáci budou rozděleni do skupin s doporučeným maximálním počtem 15 žáků.           
Předpokládáme vytvoření cca 8 - 10 výukových skupin. Každá skupina bude mít přidělenou             
stálou učebnu na dopolední i případný odpolední blok.  
 
Nutná podmínka: 
Zákonný zástupce se musí do 18. 5. 2020 rozhodnout, zda využije nabídku dopoledního i              
odpoledního bloku či pouze dopoledního bloku (nebo bude i nadále realizovat distanční            
vzdělávání z domácího prostředí). V uvedeném termínu rodič přihlásí žáka i na stravování             
(lze operativně odhlašovat). Po obdrženém popisu výuky Vás bude kontaktovat třídní           
vyučující a bude zjišťovat Vaše rozhodnutí, které lze měnit pouze do uvedeného termínu.             
Každý zákonný zástupce upřesní před nástupem na výuku způsob odchodu žáka ze školy či              
časy na vyzvedávání z dopoledního bloku (formou našeho dotazníku). 
Dne 25. 5. 2020 musí žák předložit vyplněné čestné prohlášení (v příloze). Bez vyplněného              
prohlášení nelze žáka přijmou k prezenční výuce. V případě onemocnění běžnou chorobou            
lze 25. 5. 2020 zůstat v domácím léčení, informovat třídního učitele o předpokládané době              
léčení a termínu případného nástupu na prezenční výuku. Při odloženém termínu nástupu            
musí žák předložit aktuální čestné prohlášení. Na prezenční výuku nelze nastoupit po 25. 5.              
2020 bez předem sjednaného odloženého nástupu ze zdravotních či jiných závažných           
důvodů. 
 
Denní režim: 
Nástup na výuku, časy přestávek, nástup na stravování či začátek odpoledního bloku určíme             
pro jednotlivé skupiny po uzávěrce přihlášek (18. 5. 2020). Budeme organizovat           
odstupňované nástupy na výuku a odstupňované přestávky z důvodu omezení střetávání           
jednotlivých skupin ve společných prostorách školy.  
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Nástup na výuku: 
Každé skupině přidělíme určený čas a prostor pro shromáždění žáků. Využijeme všechny            
venkovní plochy (nádvoří u družiny, prostor před hlavním vchodem, dvůr školy). Z            
organizačních důvodů je nutné zachovávat předem stanovený čas k nástupu na výuku. V             
případě včasnějšího příchodu žáka k budově školy bude žák muset počkat na přiděleném             
shromaždišti v roušce a v předepsaných odstupech na příchod pedagogického pracovníka.           
Na pokyn pracovníka školy vstoupí celá skupina žáků dle časového harmonogramu do šatny             
školy a následně se odebere do své učebny. Přezouvání a odkládání svršků zajistíme v              
přidělené učebně. V případě velmi nepříznivých klimatických podmínek (soustavný vydatný          
déšť) zabezpečíme pedagogické dohledy a žáci budou bez čekání vstupovat do budovy            
školy. Následně budou v rozestupech přecházet rovnou do své učebny. 
 
Přidělené prostory: 
Každá skupina bude mít přidělenou učebnu, příslušné toalety i prostor na chodbě pro             
přestávky. V rámci přestávek není možné navštěvovat jiné prostory. Na naší škole máme             
stísněné společné prostory, z tohoto důvodu bude úplné odloučení jednotlivých skupin velmi            
náročné. Škola zajistí pedagogické dohledy ve společných prostorách, které budou          
kontrolovat bezpečný pohyb žáků. 
 
Pravidla bezpečného pohybu po škole: 
Po příchodu do své třídy žáci provedou hygienu rukou (minimálně dezinfekce). 
Žáci se pohybují pouze v předem přiděleném prostoru. 
Při pauze se žáci neshlukují na přidělené chodbě, stále si zachovávají bezpečný odstup od              
dalšího žáka.  
Mimo svou učebnu se žáci soustavně pohybují v rouškách. 
Každý žák má na den dvě roušky a dva sáčky (na čistou a na použitou roušku). 
 
Pravidla bezpečnostních pravidel při výukovém či zájmovém bloku: 
Každý žák bude mít přiděleno samostatné místo v lavici, vzdálenost od ostatních min. 1,5m. 
Pouze na pokyn vyučujícího si žáci mohou odložit své osobní roušky. 
Při bližším kontaktu při výuce (skupinová práce) musí mít žáci nasazené roušky. 
Po každém výukovém bloku si žáci umyjí a vydezinfikují ruce. 
Před každou konzumací jídla či pití si žáci umyjí a vydezinfikují ruce. 
Každou hodinu se třída důkladné vyvětrá, po každém bloku se provede dezinfekce lavic a              
často používaných ploch. 
 
Předem děkujeme za seznámení s uvedenými podmínkami. Pevně věříme, že i přes náročné             
podmínky plně zabezpečíme plnohodnotnou výuku Vašich dětí. 

 
 
 
 

Mgr. Pavel Balda 
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