
Informace k organizaci přítomnosti žáků 1. stupně ve škole na nepovinné 
výuce od 25. 5. 2020 v Základní škole Ivana Olbrachta Semily. 

 
V této nelehké situaci se budeme řídit manuálem „OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH 
ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020“, který připravilo MŠMT. V rámci 
ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a 
jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka pro žáky 2. stupně a žáky 
1. stupně, kteří zůstanou doma. 
 

• Organizace výuky skupin 1. stupně od 25. 5. 2020 bude upřesněna dodatečně podle počtu 
přihlášených žáků, bude probíhat v budově Nad Špejcharem i v budově na Komenského 
náměstí. 

• Příchod do školy od 7.45 hodin (u 1. stupně budou časy příchodu jednotlivých tříd upřesněny 
před 25. 5. dle počtu skupin) 

• Žáci 5. ročníku budou ve škole přítomni jen v dopoledních hodinách. Po skončení 
vzdělávacích aktivit odcházejí domů, žáci 1. – 4. ročníku dle přihlášení do ŠD, nejpozději 
však do 16:00. 

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

• Od 11 hodin bude vymezený čas na obědy jednotlivých skupin s tím, že se při výdeji jídla 
nesmí potkávat žáci z různých skupin. 

• Škola zajišťuje obědy – nutno přihlásit děti předem do 20. 5. 2020 

• Pedagogové budou vést evidenci účasti žáků. Rodiče mají povinnost informovat o neúčasti 
přihlášených žáků ve vzdělávacích aktivitách předem nebo nejpozději v konkrétní den 
neúčasti do 7.30 hod. Ze školy odcházejí hned po skončení výuky/po obědě. 

• Počet žáků ve školní skupině je maximálně 15, aby byla splněna podmínka jeden žák 
v lavici. 

• Složení skupin bude neměnné a žáci tedy nebudou moci skupiny měnit. Nelze přihlásit 
žáka později. 

• Výuka bude probíhat podle upraveného rozvrhu třídy (M, ČJ, Aj, prvouka, přírodověda, 
vlastivěda), výuka a dohled budou zajištěny pedagogickým pracovníkem (učitel/ka), 
vychovatelka, asistent pedagoga). 

• Obsahem výuky bude také plnění úkolů zadaných v distanční výuce. 

• Tělesná výchova je zakázána. 

• Zákonní zástupci zajistí dětem minimálně 2 čisté roušky na den, sáček na uložení roušky. 

• Nošení roušky ve třídě je zcela v kompetenci vyučujícího, mimo třídu je nošení roušky 
povinné. 

• Nepřihlášení žáci budou pokračovat v distanční výuce. 
 
Aby mohlo být Vaše dítě zařazeno do této formy vzdělávacích aktivit a naše škola se mohla na 
tuto situaci co nejdříve připravit, žádáme Vás o vyplnění závazné přihlášky k nepovinné 
docházce do školní skupiny.  
Vyplněnou přihlášku zašlete elektronicky třídnímu učiteli na e-mailovou adresu nebo přes 
aplikaci Bakaláři nejpozději do 18. května 2020. 
 
Na základě počtu přihlášených žáků připraví naše škola organizaci školních skupin, zapojení 
pedagogických pracovníků do této činnosti, určí učebny a další podrobnosti na základě 
instrukcí vydaných MŠMT. 



Upozorňujeme, že přijetí dítěte do školní skupiny bude podmíněno podepsáním čestného 
prohlášení zákonným zástupcem dítěte o nerizikovosti žáka a dalších osob, které s ním sdílejí 
společnou domácnost, s datem podepsání ne starším jednoho dne. Podepsané čestné 
prohlášení bude žák odevzdávat v den nástupu do školy. Formulář k vytištění je na nástěnce 
školy v Bakalářích, případně (pokud nemáte tiskárnu) je k vyzvednutí u paní hospodářky. 
 
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla např. nošení roušky, dodržování 
rozestupu, dodržování zvýšené hygieny, dodržování vymezených prostorů, ve kterých se může 
pohybovat, dodržovat časy příchodu a odchodu (viz Metodický materiál). Jejich opakované 
nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k 
nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy. 
 


