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

V souladu s metodickým pokynem MŠMT zveřejňujeme informace o vzdělávacích aktivitách pro žáky 

1. stupně od 25. 5. 2020. Přikládáme dále ke stažení formulář čestného prohlášení, které je nutné pro 

zařazení žáků do skupin. Návratku je nutné odevzdat před první účastí na vzdělávání. Dále 

přikládáme kompletní metodiku MŠMT k ochraně zdraví a provozu základních škol do konce školního 

roku 2019/2020.  

Provoz školy: 

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

 žáci budou rozděleni do skupin nejvýše po 15 žácích, o rozdělení do skupin rozhodneme až 

po vyhodnocení přihlášek 

 skupiny mohou být tvořeny i žáky různých tříd v jednom ročníku, případně v krajním případě i 

různých ročníků 

 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 bude zajištěno v návaznosti na počet přihlášených ke stravování 

 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  

 žáci nedodržující hygienická pravidla a pokyny vyučujících mohou být vyřazeni 

ze vzdělávacích aktivit 

Přihlášení žáků: 

 žáky je nutné přihlásit do pondělí 18. 5. 2020 do 12.00 hod. 

 přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu příslušného třídního učitele - seznam adres 

naleznete na stránkách školy 

 součástí přihlášky musí být i informace o požadavcích na školní stravování a odpolední 

zájmové aktivity 

 pečlivě zvažte rizikové faktory, které jsou součástí čestného prohlášení 

 

Různé: 

 

 při klasifikaci se budeme řídit metodickým pokynem MŠMT, který jsme již zveřejnili 

 počítáme i s venkovními aktivitami v areálech škol, běžná tělesná výchova však nebude 

probíhat 

 

 


