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Informace o otevření školy od 1. 6. 2020  

Podle pokynu MŠMT ČR mohou od 1. 6. 2020 žáci navštěvovat naši školu. 

 

Pokyny k organizaci vzdělávání 1. stupně  

 

 Účast žáka ve škole je dobrovolná a do 30. 6. 2020 není školní docházka 

povinná. 

 Při příchodu do školy dodržujte mezi jinými rodiči 2m odstupy 

 Skupiny se nebudou míchat, zůstávají v přidělené třídě po celou dobu pobytu žáky 

ve škole. 

 Pokud se zákonný zástupce rozhodne poslat dítě do školy, je nutné, aby dítě chodilo 

pravidelně. 

 Začátek vyučování v 7,40 hod., možno dohodnout příchod později 

 Doprovod dítěte nevstupuje do budovy, žák bude osobně vyzvednut pedagogickým 

pracovníkem a také osobně předán při odchodu. 

 Při nástupu do školy musí mít žák podepsané čestné prohlášení  

 Žákovským skupinám budou přiděleny šatny, tak, aby se nepotkávaly. 

 Žáci se řídí pokyny pedagogů. 

 Škola bude v provozu od 7,40 hod – 16,00 hod. 

 Ranní družina není v provozu, odpolední pobyt bude zajištěn pedagogy, ŠD se 

neplatí. 

 ŠJ – vaří, pokud bude zájem je možno obědy dítěti zaplatit. Podmínky provozu 

školní jídelny a obědů jsou v příloze – metodický pokyn Ochrana zdraví… 

 Může se stát, že budou spojeni žáci různých ročníků.  

 Organizace přestávek bude odlišná a každá skupina bude mít svůj čas na přestávku 

a WC. 

 Ve třídách, před jídelnou jsou k dispozici papírové ručníky, desinfekční mýdla, na 

chodbách, u WC a před jídelnou desinfekce na ruce. 
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 Škola vyhradí místnost pro žáky, kteří by vykazovali příznaky onemocnění. 

Rodič, zákonný zástupce je povinen si dítě, které vykazuje příznaky 

respiračního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota, bolest hlavy, bolest 

břich) ze školy co nejdříve vyzvednout. 

 Rodič, zákonný zástupce je povinen informovat školu o možném výskytu nemoci 

COVID 19 ve svém okolí.  

 

 

 

Informace o možné docházce 2. stupně (třídy pro poruchy chování a třídy pro lehkou 

mentální postižení) 

 Možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky 

druhých stupňů základních škol, žáků středních a studentů vyšších odborných škol 

mimo závěrečné ročníky, a to v období od 8. do 30. června 2020. Jedná se o možnost 

(nabídku) pro školy, přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a 

prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a 

jakým způsobem. Nepůjde tedy o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u 1. 

stupňů základních škol, ale spíše o možnost konání konzultací či třídnických hodin. 

Pokud nebude v personálních a prostorových podmínkách školy toto zajistit, není 

povinností školy tyto aktivity realizovat. Účast žáků bude dobrovolná. 

K docházce žáků 2. stupně budete informováni v týdnu od 1. 6. 2020. Je na rozhodnutí 

ředitele školy zda tyto aktivity povolí. Vše záleží na docházce 1. stupně a na zabezpečení 

personálu (pedagogů) a prostoru pro žáky 2. stupně. 

 

V Ostravě 26. 5. 2020   Mgr. Jařabáčová Dana  

 

  


