
                                                                                                               Kladno dne 5. 5. 2020 

Vážení zákonní zástupci, 
 

v souladu s harmonogramem uvolňování vládních opatření v oblasti školství bude od pondělí 

25. května 2020 umožněna osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na 

organizovaných a zájmových aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude 

povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, 

ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků, bude i nadále pokračovat distanční výuka. 
 

 Doporučený počet žáků ve školní skupině bude 15, musí být splněna podmínka jedno dítě 

v lavici. 

 Složení skupin bude neměnné a dítě tedy nebude moci skupiny měnit. Vzájemný kontakt 

skupin bude omezený. 

 Školní družina nad rámec jedné skupiny povolena nebude. 

 Tělesná výuka bude zakázána. 

Naše školní jídelna zřejmě nebude z provozních důvodů v provozu (není možné zajistit splně-

ní požadovaných podmínek) 

 V průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o 

jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivit ve vzájemné blízkosti, ale 

stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách škol, budou roušky povinné (zákonní zá-

stupci zajistí dětem 2 roušky na den). 
 

Další podrobné podmínky provozu škol a školních jídelen připravuje MŠMT a MZ ČR, bylo 

přislíbeno jejich zveřejnění do 30. 4. 2020. Podle posledních informací do 10. 5. 
 

Aby se naše škola mohla na tuto situaci co nejdříve připravit, žádáme Vás o vyplnění krátké-

ho dotazníku, kterým  chceme předběžně zjistit Váš zájem o tuto formu vzdělávacích aktivit. 

Vyplněný dotazník zašlete elektronicky DS, nebo e-mailem na adresu školy nejpozději 

do 7. května 2020. 
Na základě výsledků dotazníkové akce, připraví naše škola organizaci školních skupin, zapo-

jení pedagogických pracovníků do této činnosti, určí učebny a další podrobnosti, které vyply-

nou z upřesňujících instrukcí MŠMT a MZ ČR. 

 

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. V příloze zasíláme konečnou a platnou podobu prohlášení. Pode-

psané česné prohlášení budete odevzdávat v den nástupu do školy.  Pokud zákonný zástup-

ce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. 

 

Více informací v dokumentu Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního 

roku 2019/2020.    

 

S pozdravem 

 

PaedDr. Zuzana Holečková 

ředitelka školy 
 

Odkazy: 

http://www.msmt.cz/ 

http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi 
https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/  
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