
Vážení rodiče,  

děkuji Vám za spolupráci při předběžném zjišťování Vašeho zájmu o nástup dětí do školy. V té době 

jsem neměla ještě k dispozici metodický pokyn MŠMT pro základní školy. Potřebovala jsem si udělat 

představu o počtu dětí, které by byly vzdělávány ve škole od 25. května.  V tento den nedochází k 

nástupu všech dětí k povinné školní docházce. I nadále bude pokračovat zaběhnutý režim distanční 

výuky. 

Na základě metodického pokynu Vás potřebuji informovat o několika důležitých skutečnostech. Dne 

25. 5. mohou nastoupit do školy ti žáci, jejichž rodiče podepíší čestné prohlášení o neexistenci 

příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s výčtem osob rizikových skupin, které by 

nástupem žáků do školy neměly být ohroženy. Pokud Vaše dítě patří do rizikové skupiny, jeho nástup 

do školy dobře zvažte.  

Čestné prohlášení odevzdají žáci 25. 5. ráno při vstupu do budovy. Bude obsahovat datum nástupu 

do školy.  

Rodiče musí projevit zájem o zařazení dítěte do školy nejpozději do 18. 5. Na pozdější zájemce nelze 

brát zřetel. O rozdělení do skupin budou rodiče informováni do 23. 5.   

Žáci nastoupí do neměnných skupin o maximálním počtu 15 žáků. Náplň dopolední činnosti bude 

v souladu s náplní distanční výuky. Žáci ve škole a žáci doma budou tedy vypracovávat stejné úkoly. 

Rozhodnutí o rozdělení žáků do skupin je na vedení školy. Budeme se snažit dodržet skupiny tvořené 

jedním ročníkem. Není ale možné zajistit, že třídní učitelka Vašeho dítěte povede skupinu, do které 

bude Vaše dítě zařazeno. Budeme muset žáky v ročníku rozdělit na ty, kteří půjdou hned po obědě 

domů, a na ty, kteří budou zůstávat ve škole i odpoledne. Nelze totiž skupiny na odpoledne slučovat. 

Pokud bude v ročníku jen jeden nebo dva zájemci o odpolední program ve škole, budou tito žáci 

přiděleni k jiné skupině. Pokud se tedy najde zájemce o odpolední program mezi žáky pátého nebo 

čtvrtého ročníku, bude velmi pravděpodobně zařazen k žákům třetího ročníku, kde předpokládáme 

zájem o „družinu“ větší. Děti tedy budou rozděleny do skupin podle organizačních potřeb školy.  

Režim školního dne nebude totožný s tím, na co jsou žáci zvyklí. Žáci přijdou v rozmezí 7:40 – 7:50 do 

školy. Doprovod jinou osobou do budovy školy nebude možný. Vstup bude povolen jen žákům. 

Nebudou se převlékat a přezouvat v šatně, ale až u dveří místnosti, která bude určena dané skupině 

žáků. Tam na ně v tu dobu už budou čekat učitelé nebo asistenti přiděleni ke konkrétní žákovské 

skupině. Po přezutí budou žáci vyzváni k umytí a dezinfekci rukou. Poté se usadí na svá přidělená 

pracovní místa. Po dobu pracovní aktivity si na pokyn učitele mohou sundat roušku a uložit ji do 

sáčku, který si do školy přinesou. Musí mít k dispozici na den minimálně dvě roušky. Při odchodu ze 

třídy do společně užívaných prostor si musí roušku nasadit. Stejně tak při aktivitách, kdy v rámci třídy 

opustí své pracovní místo. Obdobným způsobem to bude probíhat i při odpoledních aktivitách. Děti 

nebudou přecházet do prostor družiny, protože dle metodického pokynu je nutné, aby setrvaly 

v přidělených třídách. Odpoledne se mohou případně střídat v pobytu venku. Každá skupina, která 

bude ve škole odpoledne, bude mít přidělený prostor v blízkém okolí školy, kam bude moci jít na 

pobyt venku, aby se skupiny nijak nemísily.  

Na oběd budou skupiny docházet podle časového rozpisu, aby se v jídelně nesetkávaly. V tuto chvíli 

tedy není možné říci, kdy přesně budou jednotlivé skupiny končit. Podle počtu strávníků 

v jednotlivých skupinách připravíme harmonogram postupného střídání ve školní jídelně. Do konce 

školního roku nebudou mít žáci na výběr ze dvou druhů jídel. Pokud chcete, aby se Vaše dítě ve škole 

stravovalo, je nutné ho ke stravování přihlásit po internetu nebo telefonicky vedoucí stravování. Žáci 

přihlášení ke stravování budou ve stanovených časech přicházet do jídelny, kde budou dodržovat 



dvoumetrové rozestupy jak při vydávání obědů, tak i při obědě samotném. Roušku mohou sejmout 

jen v době konzumace oběda a musí ji odložit do svého sáčku.   

Děti tedy mohou setrvávat ve škole od 7:40 do 15:30. 

Pro pobyt žáků ve škole i v okolí školy jsou stanovena následující pravidla: 

Cestou do školy, před školou i ve škole je nutné mít nasazenou roušku na nos a ústa, dodržovat 

rozestupy dva metry. Roušku si žáci případně sundají až na pokyn učitele nebo vychovatele. Není 

možné, aby docházelo ke shromažďování žáků ve škole a před její budovou. Do školy nebudou 

vpuštěni žáci, kteří by vykazovali příznaky jakékoliv infekce dýchacích cest. Jedná se o zvýšenou 

teplotu, kašel, rýmu…   

Informace o zařazení dítěte do skupiny a kontakty na dopoledního i odpoledního vedoucího skupiny 

obdržíte e-mailem od třídních učitelů Vašeho dítěte. Na telefonním čísle na dopoledního 

pedagogického pracovníka (nebo na tel. 516 472 215) bude nutné žáka v případě jeho nepřítomnosti 

hned ráno omluvit. Pokud si budete dítě odpoledne osobně vyzvedávat, voláte na telefonní číslo 

odpoledního pracovníka. Na příchod dítěte musíte čekat před školou. Povedeme evidenci 

přítomnosti žáků ve škole, která se ale nebude započítávat do absence za druhé pololetí.    

Situace s nástupem žáků 1. stupně do školy není jednoduchá. Obávám se, že pro ně nebude snadné 

daná pravidla respektovat. Vím, že je jim po spolužácích a kamarádech už hodně smutno a udržet 

děti v předepsaných mezích nebude lehké. Jsem přesvědčena o tom, že se nám podaří společně 

stanovená pravidla dodržovat.  

Závazné vyjádření Vašeho zájmu o nástup žáka do školy prosím oznamte třídnímu učiteli Vašeho 

dítěte nebo na e-mail reditel@zslysice.cz nejpozději 18. 5. do 16:00. Vyberte prosím jednu 

z možností: 

1. Dítě do školy od 25. 5. nenastoupí. 
2. Dítě do školy nastoupí a ihned po vyučování odejde bez oběda domů (11:20 – 12:10). 
3. Dítě do školy nastoupí a po obědě odejde domů. 
4. Dítě do školy nastoupí, půjde na oběd a zůstane ve škole i odpoledne (max. do 15:30). 
5. Dítě do školy nastoupí, oběd si přinese s sebou a zůstane ve škole i odpoledne (max. do 
15:30). 
 
Děkuji Vám za spolupráci a přeji klidné dny ve zdraví. 
     
      Mgr. Pavla Nesnídalová 
              ředitelka školy  
 

Pro Váš případný zájem přikládám odkaz na metodický pokyn MŠMT, jehož součástí je i 

čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Nemáte-li 

možnost si je vytisknout, jsou čestná prohlášení k dispozici u vchodu do školy.  

http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss 
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