
Příloha č. 1 
 
 

Organizační zajištění nástupu žáků 1. stupně 
do školy od 25. 5. 2020 

 

Příchod ke škole a pohyb před školou 

 Minimalizovat velké shromažďování osob před školou 
 Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými 

opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti). 
 Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. 

 Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do 
skupiny a vyzvedává je. 

 

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení 

 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 
 Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. 
 Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 
 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po 

prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do 
školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy. 

 První den u vchodu dítě odevzdá Čestné prohlášení – viz Příloha č. 2. 

 Pokud zákonný zástupce tento nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole 
umožněna.  

 První den jsou děti rozděleny do 7 skupin – viz Příloha č. 3. 

 

V budově školy 

 Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 
metru). 

 

Ve třídě 

 Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na 
ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým 
mýdlem). 

 Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák 
v lavici ve třídě. 

 V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je 
zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. 
při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. 

 Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. 
 Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. 
 Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. 



 

Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního 
stravování 

 Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku. 
 Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce. 
 Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla. 
 Stravování je zajištěno po skupinách. 
 Po dohodě vyučujícího s rodiči si žáci mohou přinést vlastní stravu (namísto oběda). 

 

Skupiny žáků 1. stupně 

Maximální počet žáků ve skupině je 15. 

Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 
30. 6. 2020. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020. 

Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině by se neměli měnit. 

 

Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně - 8:00 do 16:00 hodin 

(to nevylučuje vyzvednutí dítěte v dřívějších odpoledních hodinách). 

 Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den. 
 Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. 
 Dopolední výuka bude 1. – 4. vyučovací hodinu (8:00 – 11:40). 
 Žáci, kteří nepůjdou na obědy, odcházejí po 4. vyučovací hodině domů. 
 Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci. 
 V dopolední části mohou vzdělávací a výchovnou činnost ve skupině zajistit i vychovatelé 

nebo asistent pedagoga. 
 Odpolední výchovnou a vzdělávací činnost zajišťují přednostně vychovatelé. 
 Ranní družina není poskytována. 
 Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin (včetně odpolední části, pokud je na ni dítě 

přihlášeno). V případě nepřítomnosti žáka žádá škola omluvu. Pokud bude absence delší 
než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, 
zda bude žák nadále do skupiny docházet. 

 Tělesná výchova nebude. 
 Rozvrh výuky v jednotlivých třídách je v kompetenci daného vyučujícího. 

 

Děkujeme za spolupráci. 

Přejeme všem hlavně pevné zdraví a úspěšné zakončení školního roku 2019/2020. 

 

V Kopřivnici dne 20. 5. 2020     Mgr. Zdeňka Havlíková, ŘŠ 


