
Stanovené podmínky pro přítomnost žáků v ZŠ od 25. 5. 2020


Vzdělávací aktivity budou probíhat dle těchto pravidel:

Od 25. 5. 2020 se mohou žáci ZŠ nepovinně účastnit vzdělávacích aktivit ve škole za 
přísných hygienických podmínek v neměnných skupinách do 15 žáků. Rodiče musí 
před prvním vstupem žáka do školy podepsat prohlášení s vymezením rizikových 
skupin stanovených MŠMT a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového 
infekčního onemocnění. 
ŠD ráno nebude v provozu. Areál školy bude otevřený od 7,40 hodin. Vstup do 
areálu školy je volný pouze pro žáky s ochranou úst a nosu. Pro doprovod není vstup 
možný. Je nutné dodržovat odstupy minimálně 2 m. Žáci budou před školou 
vyzvedáváni pověřeným pedagogickým pracovníkem, který je bude organizovat do 
skupin a dále převádět do prostor školy.
Během pobytu v prostorách školy bude žák povinen dodržovat stanovená hygienická 
pravidla. Obsah a forma výuky budou voleny tak, aby byly v souladu s hygienickými 
a epidemiologickými opatřeními.
Žáci budou rozděleni do dvou skupin. První skupina – žáci 1., 2., 3. ročník, druhá 
skupina 4. a 5. ročník. Mezi skupinami nebude povolený kontakt. Dodatečně nelze 
žáka do skupiny zařadit. Ze skupiny může být žák pouze vyřazen, a to z  důvodů 
uvedených ve vyhlášce. Každý žák musí mít s sebou na den minimálně dvě roušky, 
sáček na uložení roušky a jeden pár ochranných rukavic.

Časový rozvrh ZŠ:

7,40 – 8,00 příchod
8 – 11,30 vzdělávací aktivity
11,30 –12,30 oběd
12,30 odchod ze školy (všichni žáci)

Cílem dopolední části bude zajištění vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje 
v  rámci vzdělávání na dálku, nenahrazuje tedy klasickou výuku. Žáci nebudou 
využívat školních pomůcek. 
Školní stravování bude zajištěno dle podmínek a množství žáků. Dopolední svačinu 
a  pitný režim si žák zajistí sám, nebude možné využívat školních zdrojů.
Prosíme rodiče a zákonné zástupce, aby se co nejdříve ozvali (využití poštovní 
schránky nebo e-mailu mailto:info@zsamsbesiny.info – jméno dítěte, přítomnost 
dopoledne ANO/NE), zda žák nastoupí k  nepovinným vzdělávacím aktivitám ve 
škole, do 12. 5. 2020 (nejpozději však do 18. 5.2020 ).

Odpoledne pokračuje distanční vzdělávání v ZŠ.



OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE 
ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
http://wp.zsamsbesiny.info/wp-content/uploads/2016/09/ochrana_zdravi_zs.pdf

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

http://wp.zsamsbesiny.info/wp-content/uploads/2020/05/
čestné_prohlášen%C3%AD-koronavirus-1.pdf 

http://wp.zsamsbesiny.info/wp-content/uploads/2016/09/ochrana_zdravi_zs.pdf
http://wp.zsamsbesiny.info/wp-content/uploads/2020/05/%C4%8Destn%C3%A9_prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-koronavirus-1.pdf
http://wp.zsamsbesiny.info/wp-content/uploads/2020/05/%C4%8Destn%C3%A9_prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-koronavirus-1.pdf


Stanovené podmínky pro přítomnost dětí v MŠ od 25. 5. 2020


Vzdělávací aktivity budou probíhat dle těchto pravidel:

Od 25. 5. 2020 se mohou děti MŠ nepovinně účastnit aktivit v MŠ za přísných 
hygienických podmínek v neměnných skupinách. Každé dítě musí mít s  sebou na 
den minimálně 1 roušku a sáček na uložení roušky a rodiče musí před prvním 
vstupem dítěte do MŠ podepsat prohlášení s vymezením rizikových skupin 
stanovených MŠMT a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního 
onemocnění. 

Časový rozvrh MŠ:

6,45 – 8,15 příchod
8,15 –11,30 vzdělávací aktivity
11,30 –12,30 oběd
12,30 odchod z MŠ (všechny děti)

Odpoledne pokračuje distanční vzdělávání v MŠ.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

http://wp.zsamsbesiny.info/wp-content/uploads/2020/05/
čestné_prohlášen%C3%AD-koronavirus-1.pdf 

PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 
2019/2020

http://wp.zsamsbesiny.info/wp-content/uploads/2020/05/ochrana_zdravi_ms.pdf

http://wp.zsamsbesiny.info/wp-content/uploads/2020/05/%C4%8Destn%C3%A9_prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-koronavirus-1.pdf
http://wp.zsamsbesiny.info/wp-content/uploads/2020/05/%C4%8Destn%C3%A9_prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-koronavirus-1.pdf
http://wp.zsamsbesiny.info/wp-content/uploads/2020/05/ochrana_zdravi_ms.pdf

