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Masarykova základní škola a mateřská škola Nezamyslice 
1. máje 234, 79826 Nezamyslice 

 

tel: 582 388 120, 340     IČO:47922214    e-mail: posta@zsnezamyslice.cz      web: www.zsnezamyslice.cz 

 

Milí rodiče, 

zasíláme upřesňující a aktualizované informace k obnovení provozu 1. stupně základní školy od 25. 5. 

2020. Děkujeme Vám za spolupráci při výuce na dálku a také za vyplnění dotazníku. 

 Základní škola zajišťuje vzdělávací aktivity pro žáky 1. až 5. ročníku základní školy. 

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

Pokud je to možné, je vhodné vytvořit skupiny ze žáků jedné třídy nebo jednoho ročníku. 

 Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy 

mezi lavicemi. 

 Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do konce 

školního roku. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny 

později než k 25. 5. 2020. 

 Podmínkou vstupu žáka do školy je vyplněné a podepsané (zákonným zástupcem) Čestné prohlášení o 

neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které je přiloženo ke stažení. (Pokud nemáte 

možnost si prohlášení vytisknout, bude k dispozici u poštovní schránky vedle služebního vchodu do školy.) 

Žák ho odevzdá při prvním vstupu do školy od 25. 5. 2020. 

 

Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně 

 Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den. Jsou rozděleny na dopolední 

a odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci 

vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná 

se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku. (Děti budou 

především řešit úkoly zaslané od svých učitelů.) Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. 

Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny. Obsah a 

forma všech vzdělávacích a zájmových aktivit bude volena tak, aby byla zajištěna hygienická a 

epidemiologická opatření. 

 Ve skupinách dětí budou působit během dne pověření zaměstnanci školy (asistentky pedagoga, 
vychovatelky ŠD a pedagogové). Zejména to bude pod vedením zkušených asistentů pedagoga, kteří 
budou denně v kontaktu s učiteli tak, aby mohly děti dobře pokračovat ve vzdělávání. Asistent pedagoga 
zná dobře metody a pomůcky, které běžně učitel využívá, zná dobře děti ve třídě a nejlépe hned po učiteli 
ví, jak jim pomoci. 

 Ranní družina není poskytována. 

 Děti si nesmí do školy nosit žádné vlastní hračky. 

 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. Nepřítomnost omlouvejte 

třídnímu učiteli nebo na tel: 582388120, případně pedagogickému pracovníkovi v dané skupině žáků. 

 Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná. 

 Zařazení pohybových chvilek na protažení a relaxaci je doporučené, stejně jako pobyt ve venkovním 

prostředí na pozemku školy. Aktivity mimo areál školy (za dodržení daných podmínek) jsou povoleny - 

doporučujeme převlečení pro pobyt na čerstvém vzduchu.  
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 Začátek a konec vzdělávacích aktivit během dne je stanoven na dobu, kdy za běžných podmínek začíná 

dopolední vyučování – tedy 7:30 hodin. Konec aktivit je stanoven v 16:00 hodin (to nevylučuje vyzvednutí 

dítěte v dřívějších odpoledních hodinách). Vstup do školy bude postupně dle harmonogramu od 7:00 

hodin. Odpolední blok začíná 12:10 

 

Třída Skupina Pedagogický dohled Vstup do školy Jídelna Učebna 

1. A 
1 

J. Fialová 
R. Kyseláková 

7:00 10:45 
A - 1NP 

1. B 1. A 

2. A 
2 

I. Friedbergová 
J. Kroupová 

7:10 11:00 
C - 2NP 

2. B 2. B  

3. A 
3 

K. Dostálíková 
M. Jiráková 

7:15 11:15 
C - 3NP 

3. B 3. B  

4. A 
4 

M. Burová, Z. Kvintová 
A. Sovadinová 

7:20 11:30 
A – 2NP 

4. B 4. A 

5. A 5 
C. Dočkalová  
J. Kocourková 

7:25 11:45 
B – 2NP 
8. B 

5. B 6 
A. Vlčková  

J. Přibylíková 
7:30 12:00 

B – 2NP 
7. B 

 

Vstup do budovy školy 

 Žáci jsou rozděleni do skupin v počtu do 15 osob. Před školou se školní skupiny shromažďují vždy 
s patřičným odstupem. Do školy vstupují školní skupiny na vyzvání pedagoga. Je stanoven časový 
harmonogram pro průběžný příchod žáků do školy tak, aby nedocházelo k nadměrné kumulaci. 

 Při vstupu do školy bude žákům měřena tělesná teplota, žáky budeme přijímat pouze zdravé, bez 

příznaků respiračního onemocnění (kašel, rýma, teplota). Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, 

které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta 

chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. 

 Žáci provedou dezinfekci rukou při vstupu do školy a také po přezutí v šatně. 

 Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami. 

 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Při potřebě 

komunikace rodičů s pedagogem bude využíván telefon v zádveří, určen pro interní komunikaci. Stejně 

tak při vyzvedávání dětí. 

 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování,  

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

k vyřazení žáka ze skupiny. 

 Žáci si s sebou mimo pomůcky na vyučování vezmou do školy čip, klíče od skříňky a přezůvky. 
 

Vnitřní prostory 

 Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. V průběhu pobytu ve třídě 
nemusí žáci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru).  

 Při pobytu ve třídě si žák ukládá roušku do uzavíratelného sáčku a neponechává si ji na krku apod. 
Každý žák musí mít pro potřebu na 1 den minimálně 2 roušky a sáčky na jejich uložení, sáček musí být 
zvlášť na čisté roušky a použité.  

 Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. 

 I na některé další aktivity (dle pravidel a pokynů pedagoga) budou žáci moci roušky odložit (např. oběd, 

svačina, pohyb na zahradě, aj.) 
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Stravování 

 Oběd bude pro děti zajištěn jako v běžném provozu, ale dle upravených pravidel. Žáci budou na oběd 

docházet dle vypracovaného harmonogramu, aby se jednotlivé školní skupiny nesetkaly; v jídelně budou 

dodržovány rozestupy; po dobu konzumace sejmuty roušky a odloženy do sáčku; po příchodu do jídelny 

bude provedena dezinfekce rukou; po každé skupině provedena dezinfekce stolů; pracovníci stravovacího 

provozu vydávají jídlo žákům včetně příborů (balené předem do ubrousků), a to v ochranných rukavicích, 

roušce; další pravidla dle doporučení KHS.  

 Přihlašování dětí proveďte co nejdříve přes aplikaci strava.cz nebo prostřednictvím komunikace s vedoucí 

ŠJ. 

 

Vyzvedávání dětí 

 Vzhledem k harmonogramu fungování jednotlivých skupin (jiné časy obědů) jsme museli přistoupit ke 

změně - nemůžeme řešit samostatný odchod dětí domů ve stejném režimu, jako to bylo se školní družinou. 

Proto vás žádáme o vyplnění potvrzení, kde stanovíte přesný čas, kdy odchází dítě samo domů nebo do 

ZUŠ/kroužku SVČ ORION. Návrat zpět do odpoledního bloku již pak není možný. 

 O stanovení času odchodů žádáme i ty rodiče, kteří si odvádějí děti sami (kvůli přehledu odchodů dětí ze 

školy). 

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19 

 Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a 

kontaktovat zákonného zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje 

škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit 

aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného 

žáka.  

 Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí v nejkratším 

možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti 

nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není znám zdravotní stav 

indisponovaného zaměstnance školy. 

 

Tato nastavená pravidla mohou být na základě vyjádření vlády a MŠMT ještě pozměněna. 

Děkujeme Vám za spolupráci a za pochopení nastavených opatření. 

 

V Nezamyslicích, dne 15. 5. 2020          Mgr. Petr Jordán v.r. 

                       ředitel školy  

Pozn.: Přílohou této zprávy jsou již dva výše zmíněné dokumenty 

 - „Čestné prohlášení“ 

 - „Potvrzení časů odchodů domů“ 

 


