
Informace o vzdělávacích aktivitách pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020 

Na základě přihlášek, které jsme obdrželi od zákonných zástupců žáků 1. stupně, zveřejňujeme 

doplňující informace k obnovení výuky na 1. stupni. 

Celkem se přihlásilo 524 žáků z celkových 760 žáků 1. stupně, což činí necelých 70%. O odpolední 

aktivity projevilo zájem 172 žáků, o školní stravování 388 žáků. Z celkových 35 tříd 1. stupně na naší 

škole v 15 třídách převýšil počet přihlášených žáků maximálně povolený počet 15 žáků zařazených do 

jedné skupiny. Současně jsme byli nuceni vytvářet skupiny i s ohledem na odpolední zájmové aktivity. 

Celkem  nakonec zřizujeme 39 skupin a jen velice nízkému počtu žáků nemůžeme splnit přání, aby 

výuku v jejich skupině vedla „jejich paní učitelka“. O zařazení žáků do skupin budete informováni 

třídními učiteli prostřednictví EduPage do pátku 22. 5. 2020. Distanční vzdělávání žáků všech ročníků 

bude pokračovat nadále. 

Vzhledem ke specifikům jednotlivých pracovišť organizaci příchodů žáků do školy a výdeje obědů na 

jednotlivých pracovištích zveřejní příslušní zástupci ředitele prostřednictvím informačního systému 

EduPage. 

 

Přidáváme již dříve zveřejněná obecná pravidla k provozu školy: 

 od pondělí 25. 5. 2020 škola organizuje vzdělávací aktivity pro skupiny žáků 1. stupně 

 žáky jsme rozdělili do skupin nejvýše po 15 žácích 

 skupiny mohou být tvořeny i žáky různých tříd v jednom ročníku (několik takto vytvořených 

skupin jsme zřídili), případně v krajním případě i různých ročníků (tato situace nastala v 1 

případě) 

 vzdělávací aktivity budou v jednotlivých třídách probíhat podle upraveného rozvrhu 

 distanční vzdělávání žáků nezařazených do vzdělávacích skupin zůstane zachováno 

v dosavadním rozsahu 

 v případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny budeme od zákonných zástupců žáka požadovat 

informaci o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet 

 školní stravování - zájemci o školní stravování jsou přihlášeni na celé období do  30. 6. 2020, 

odhlášení je nutné prostřednictvím strava.cz nebo odhlášením u příslušné vedoucí školního 

stravování (telefonicky či e-mailem), výdej do jídlonosičů nebude z hygienických důvodů 

umožněn, vařit se bude pouze 1 jídlo 

 odpolední zájmové aktivity budou pro zájemce organizovány nejdéle do 16.00 hod. 

 ranní družina nebude poskytována 

 škola zajistí nutná hygienická opatření 

 škola nezajišťuje vybavení žáků hygienickými rouškami - je nutné, aby každý žák měl na každý 

den minimálně dva kusy a sáček na uložení roušky 

 rodičovský doprovod žáků do budovy školy není přípustný  

 v pondělí 25. 5. budou žáci seznámeni s pravidly týkajícími se příchodu ke škole, pohybu ve 

škole, při školním stravování a v odpoledních zájmových aktivitách 

 žáci nedodržující hygienická pravidla a pokyny vyučujících mohou být vyřazeni 

ze vzdělávacích aktivit 

 


