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Ve Mšeci dne 11.5.2020 

Vážení rodiče,  

naše základní škola zajišťuje vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva 

zdravotnictví pro žáky 1. až 5. ročníku od 25.5.2020 do 30.6.2020 pravidelně každý pracovní 

den s těmito opatřeními: 

- Složení skupiny je neměnné po celou dobu. Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, 

že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě. V průběhu pobytu ve třídě 

nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry. 

Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. skupinová práce, pohyb po chodbě) musí                       

se roušky nosit.  

Do 18.5.2020 zákonný zástupce žáka informuje třídní učitelku emailem o přítomnosti 

žáka ve škole od 25.5.2020. Zájem o odpolední pobyt ve ŠD (ve stejné učebně) zákonný 

zástupce informuje vedoucí ŠD emailem zemanova@skolabezhranic.cz 

 

1. Vstup do budovy školy v 7.20 hodin 

- Umožněn je pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 

 

- Zákonný zástupce žáka je povinen seznámit se, vyplnit a podepsat Čestné prohlášení 

o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz příloha emailu).  

 

- Způsob doručení Čestného prohlášení:  

• vhozením do poštovní schránky na hlavní budově ZŠ Mšec  

• osobním předáním žáka dne 25.5.2020 dozorující osobě před vstupem do budovy školy  

• elektronicky na emailovou adresu třídní učitelky 

 

V případě, že nebude doručeno či předáno Čestné prohlášení, nebude žák vpuštěn do školy                       

a bude vyřazen ze skupiny. 

 

2. Ve třídě 

- Neprodleně po přezutí v prostorách vstupní chodby (nelze využít šatnu), popřípadě po 

příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce (škola zajistila dezinfekční prostředky). 

  

- Ve společných prostorách všichni žáci i zaměstnanci nosí roušky. 

 

- S sebou: penál, učebnice, pracovní sešity, sešity, svačina, pití, 2 roušky, sáček na nepoužité 

roušky a sáček na použité roušky – vše označené jménem dítěte!!! 
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- 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. 

- Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. 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.  

- Rozdělení dětí do skupin bude provedeno až po zjištění zájmu, a tedy na základě konkrétních 

přihlášek dětí do školy s požadavkem na čas odchodu domů. Nelze tedy zaručit, že dítě bude 

ve své kmenové třídě a pod dohledem svého třídního učitele. 

- Distanční výuka bude i nadále probíhat v plném rozsahu, viz info MŠMT. 

 http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss 
  

3. Školní družina 

- Bude zajištěna po skončení vzdělávacích aktivit ve stejné učebně (nikoli ve ŠD) do 16h. 

- Je nutné do 18.5.2020 vyplnit a doručit přihlášení dítěte do odpolední družiny včetně času 

odchodů (viz příloha emailu). 

 

4. Školní jídelna  

- Je nutno do 18.5.2020 přihlásit stravování ve školní jídelně na tel: 730 157 880. 

- Nutné je také zkontrolovat, zda je stravování uhrazeno dle platných pravidel o úhradách                         

za stravování ve ŠJ. 

- Stravování probíhá po oddělených skupinách žáků v přísném bezkontaktním hygienickém 

režimu. 

 

Žádám Vás o včasné doručení přihlášení žáka v případě Vašeho zájmu o vzdělávací 

aktivity, případně školní družiny a školní jídelny do 18.5.2020.  
 

Vězte, že ani my nemáme radost z nastalé situace a různých omezení, která otevření škol 

provází a neustále se mění. Mrzí nás, že nemůžeme pracovat všichni společně a prožívat s dětmi 

běžné školní povinnosti a radosti. 

 

Děkuji vám za pochopení a spolupráci.                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Mgr. Milan Dvořák, ředitel ZŠ a MŠ Bez hranic                                                                                                   
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