
 

Znovuotevření Základní školy Blatenská – 1. až 5. ročníky 

V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření mohou od 25. května 2020 docházet 

do školy žáci 1.-5. ročníku. Docházka do školy není povinná, bude probíhat ve skupinách 

v maximálním počtu 15 žáků s tím, že složení skupin se stanoví předem a je neměnné. Žáka 

nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020 

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy – v případě 

žáků 1. stupně do 18. 5. 2020 do 10:00, a to těmito způsoby: 

1) Třídním učitelům                                                      

2) Na tel. čísle 731 247 694 

3) 18. 5. 2020 osobně ve škole v době od 8:00 – 10:00 

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE 
 
Skupiny žáků 1. stupně 
 
Základní školy zajišťují vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví 
pro žáky 1. až 5. ročníku základní školy 

Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a 
ročníků.   

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. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní 
skupiny později, než k 25. 5. 2020.  

 

Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně 

 
Základní školy zajišťují vzdělávací aktivity pro kmenové žáky své školy, kteří plní povinnou školní 
docházku.  

Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.  
Je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity a v 
jakém rozsahu budou realizovány. Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední 
část. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci 
vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. 

 
Ranní družina není poskytována.  

  



Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, 
žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák 
nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.  
Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná.  

Začátek a konec vzdělávacích aktivit během dne stanoví ředitel školy. Začátek se stanoví obvykle 
na dobu, kdy za běžných podmínek začíná dopolední vyučování. Konec aktivit stanoví ředitel 
školy s přihlédnutím k personálním možnostem, pokud je to možné minimálně do 16 hodin.  

 

Zákonný zástupce je povinen podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového 

infekčního onemocnění a doručit do školy nejpozději do pátku 22. května do 10:00  

 

Otevření školy pro žáky 1. stupně bude upřesněno v týdnu od 18. května 2020. 

Začátek vyučování pro jednotlivé skupiny bude upřesněn v týdnu od 18. května 2020. 

Skupiny žáků nebudou mít pevný rozvrh. Žáci ve škole budou plnit stejné úkoly jako žáci 

doma při distanční výuce. 

 

Hygienická opatření: 

Cesta ze školy a do školy: 

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými 

opatřeními, zejména: 

1) Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky /rouška /. 

2) Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními. 

Vstup do budovy 

Vstup do budovy je umožněn pouze žákům. 

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 / s těmi bude seznámen 1. vyuč. 

hod. 25. května  pedagogickým pracovníkem dané skupiny/; jejich opakované nedodržování, 

po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do 

školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny. 

Poskytování školního stravování 

Je možné poskytovat školní stravování – obědy ve školní jídelně za daných hygienických 

podmínek. Zákonný zástupce nahlásí oběd: ANO - NE. 

 Mgr. Jaroslava Šimková, ředitelka školy 


