Pokyny pro rodiče a žáky 1. – 5. ročníku
MŠMT umožnilo svým rozhodnutím návrat dětí 1. stupně ZŠ do škol. Pro ty, kteří mají o tuto
prezenční výuku svých dětí zájem, přinášíme podrobnější informace. Prosím o jejich důkladné
prostudování:
Organizace výuky:














výuka na 1. stupni ZŠ bude probíhat od 25. 5. 2020 každý pracovní den
vyučování bude organizováno z matematiky, jazyka českého, jazyka anglického,
prvouky, vlastivědy a přírodovědy. Výuka výchov probíhat nebude, je možné během
vyučování zařadit relaxační chvilky, zaměřené na protažení, zpěv či výtvarné aktivity
výuka bude probíhat v rozsahu čtyř bloků (vždy od 7:50 do 11:30 hodin) dle předem
stanoveného rozvrhu hodin
výuku povedou stávající třídní učitelé 1. stupně, pokud nepatří do rizikové skupiny
skupiny budou maximálně 15 členné, tvořené žáky jedné třídy, tyto skupiny jsou
neměnné
od 25. 5. budou pro přihlášené děti zajištěny obědy ve školní jídelně
příchod, výdej oběda i samotné stravování bude organizováno tak, aby se nepotkávali
žáci jednotlivých skupin
po obědě budou někteří žáci odcházet domů, jiní se vrátí do školy na odpolední aktivity
odpolední aktivity budou zajišťovat pedagogičtí pracovníci školy (vychovatelky,
asistentky pedagoga)
odchody dětí ze školy po vyučování, obědě nebo po odpoledních aktivitách bude probíhat
podle předem stanovené domluvy mezi rodiči a školou (podle času, který uvedli rodiče
na návratkách)
při výuce budou dodržována pravidla zveřejněná MŠMT, např. organizace výuky bude
zajištěna tak, aby se žáci jednotlivých skupin nesetkávali ve společných prostorách

Povinnosti žáka, který se bude účastnit výuky
 Žák nesmí vykazovat žádný z příznaků COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá
ztráta chuti a čichu…). Žákovi s těmito příznaky nebude umožněno vzdělávání ve
skupině.
 Zák musí dodržovat pravidla zveřejněná MŠMT, zejména musí dodržovat zakrytí úst a
nosu rouškou ve všech společných prostorách školy (chodby, schodiště, toalety apod.) a
dodržování dvoumetrových rozestupů. Ve třídě se řídí pokyny pedagoga ohledně nošení
roušky.
 Každý žák musí mít s sebou minimálně dvě vlastní roušky a sáček na jejich případné
odložení.
 Žákovi, který nebude při vstupu vybaven rouškou, nebude umožněn přístup do školy.
 Žákovi, který nebude dodržovat určená hygienická pravidla, nebude další pobyt ve škole
povolen. O této skutečnosti bude zákonný zástupce informován.
 Při čekání před vstupem do školy jsou žáci povinni dodržovat dvoumetrové rozestupy
mezi sebou.
 Žákovi bude umožněn vstup do školy od 7:35 hodin, poté se odebere do přidělené třídy,
kde setrvá do příchodu vyučujícího.
 V každé lavici může sedět maximálně jeden žák. Je vhodné přicházet ke škole až po 7:35
hodině, tj. v době, kdy je budova školy již otevřena.
 Po příchodu do školy je žák povinen si důkladně omýt ruce. K dispozici bude teplá voda
a tekuté mýdlo a dezinfekční prostředky.
 Pohyb po společných prostorách bude omezen jen na nejnutnější činnost, čas tráví žák
v určené učebně.






Po skončení vyučování či odpolední aktivity žák neprodleně opustí školu.
Do školy si každý přinese: psací potřeby, sešity, učebnice a pomůcky do příslušných
vyučovacích předmětů, roušky, sáček na ně, svačinu.
Při prvním vstupu do školy žák předloží podepsané prohlášení, bez podepsaného
prohlášení nebudou žáci do školy vpuštěni.
Nepřítomnost přihlášených žáků omlouvejte vždy třídním učitelům, škola povede
evidenci docházky.

Co je nutné přinést s sebou 25. 5. 2020:
 zákonným zástupcem podepsané Čestné prohlášení.
Všichni přihlášení žáci se dostaví v pondělí 25. května na 7:35 k zadnímu vchodu do
školy v Němčicích (vedle haly Suprovka). Upozorňuji žáky, že také při příchodu i
odchodu musí dodržovat rozestupy mezi sebou (2 m).

V Němčicích nad Hanou 6. 5. 2020
Mgr. Hana Matušková
ředitelka školy

