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Pravidla pro nástup dětí do školy do konce školního roku 2019/2020 

 
 

Obecné informace: 

• Do 18.5. musí všichni rodiče písemně potvrdit účast žáků na výuce. 

• Dodatečně již nebude možné nikoho do výuky zařadit. 

• Organizační pokyny pro jednotlivé ročníky budou rozeslány před nástupem do školy. 

• Děti budou rozděleny do skupin po max. 15 dětech. Složení těchto skupin je stejné pro 

dopolední i odpolední výuku a je neměnné až do konce školního roku. 

• V případě jakýchkoliv nejasností prosím kontaktujte telefonicky vedení školy. 

Organizace vyučování: 

• Vzdělávací aktivity jsou organizovány každý pracovní den. 

• Škola je otevřena od 7 h 30 do 16 h (to nevylučuje vyzvednutí dětí v dřívějších odpoledních 

hodinách). 

• Žáci budou rozděleni do skupin, které budou upřesněny na základě Vašich vyjádření o účasti 

dětí v prezenční výuce.  

• Žáci musí mít s sebou min. 2 roušky / den a ochranný sáček na uložení roušky během výuky ve 

třídě. 

• Žák je povinen dodržovat všechna předepsaná hygienická pravidla. Při jejich porušování bude 

informován zákonný zástupce a dále může být žák i vyloučen z výuky. 

• Při podezření na nakažení COVID-19 je žák odveden do zvláštní místnosti a ihned je o situaci 

informován zákonný zástupce. 

• V celé budově bude probíhat důkladný úklid a dezinfekce všech využívaných prostor včetně 

lavic, stolů, klik, vod. baterií, klávesnic, telefonů, učebních pomůcek atd. 

Cesta do školy: 

• Všichni žáci musí mít zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky (rouškou). 

• Je nutné dodržovat nařízené 2 m odstupy dle nařízení vlády. 

Příchod ke škole a pohyb před školou: 

• Budou stanoveny časy a místa, kde se budou žáci shromažďovat před vstupem do školy tak, 

aby se minimalizovalo setkávání dětí z jednotlivých skupin. 

Vstup do budovy:  

• Žáky do školy odvede pověřený pracovník a pedagog je dále odvede do třídy. 

• Vstup do budovy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 

Pohyb v budově: 

• Návštěvy toalet, přesuny po chodbách, provoz jídelny atd. bude organizován pedagogy tak, 

aby nedocházelo k setkávání žáků mezi skupinami. 

• Před opuštěním třídy si každý žák i učitel musí nasadit roušku. Její nošení je povinné ve všech 

společných prostorách školy. 

• Ve škole budou umístěny vedle dávkovačů mýdla a papírových ručníků také dávkovače 

s desinfekcí. S veškerými hygienickými pravidly budou žáci seznámeni během první vyučovací 

hodiny. 

Ve třídě: 

• Ihned po příchodu do třídy si každý žák musí umýt a vydezinfikovat ruce. 

• Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné až do konce školního roku. 

• Každý žák bude sedět v samostatné lavici. 

• Při dodržení 2 m rozestupu žáci nemusí mít nasazené roušky. O jejich možném sundání 

rozhoduje během výuky učitel. 
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Poskytování školního stravování: 

• Jídelna bude v provozu. Bude se podávat pouze hlavní jídlo, které budou žáci konzumovat buď 

v jídelně nebo přímo ve třídách. 

• Roušku si žák smí sundat pouze při samotné konzumaci jídla a pití a odložit do ochranného 

sáčku.  

Vzdělávací aktivity: 

• Rozvrhy tříd budou změněny a někdy dojde i ke změně vyučujících na některé předměty. 

• Neprofilové předměty (výtvarná výchova, hudební výchova, pracovní výchova) budou zrušeny, 

anebo přesunuty do odpoledních zájmových aktivit. 

• Tělesná výchova bude zrušena. 

• Ranní družina nebude poskytována. 

• Hodnocení bude především formativní a bude ustoupeno od klasického systému známkování. 

Výsledná známka bude více reflektovat přístup žáka k učivu a jeho aktivitu ve výuce. 

• Začátek a konec vzdělávacích aktivit během dne stanoví ředitel školy.  

• Cílem dopolední části výuky bude zajistit výuku žáků vycházející z obsahu ŠVP. 

• Cílem odpolední čísti je zajistit zájmové vzdělávání žáků (vychází z obsahu školní družiny).  

Odchod ze školy: 

• Po konci dopolední části vyučování budou žáci uvolněni na základě Vámi níže uvedených 

informací. 

• Rodiče mohou čekat na děti před školou. Jejich vstup do budovy není v tomto případě povolen. 

• Nezbytnou osobní návštěvu školy prosím předem konzultujte s vedením školy. 

Absence 

• V případě krátkodobé absence bude škola vyžadovat omluvenku od rodičů předem, abychom 

mohli dobře organizovat ranní nástup dětí do školy. 

• V případě absence delší než 3 dny bude vyžadováno potvrzení od lékaře odůvodňující absenci 

žáka ve výuce. V tomto případě bude škola vždy zjišťovat i další zájem o prezenční výuku. 

 

 

Formulář k zjištění zájmu o školní skupinu v ZŠ Rádlo od 25.5.2020 
 
V tabulce prosím vyznačte: 

Mám zájem o dopolední blok výuky:                                7.30 – 12.00          ANO      x       NE 

Mám zájem o odpolední blok volnočas. aktivit:             12.00 – 16.00        ANO      x       NE 

Mám zájem o stravování v ŠJ:                                                                            ANO      x       NE 

Časy odchodů ze školy:                    po obědě (cca po 12.00)      x            15.00              x          16.00 

Odchod ze školy:                                           s doprovodem           x                 sám 

 
Jméno a příjmení dítěte: _____________________________________________________ 
 
Ročník: _____________ 
 
Seznámil(-a) jsem se se všemi výše zmíněnými pravidly. Svým souhlasem beru na vědomí všechny 
rizikové faktory (viz čestné prohlášení) a jejich důsledky. 
 
Datum: _____________ 
 
Podpis zákonného zástupce: __________________________________________ 


