
                    

Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75 

 

 

INFORMACE O OBNOVENÍ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ VE ŠKOLE A JEJICH PODMÍNKÁCH 

- žáci budou rozděleny do stálých skupin, které budou po celou dobu neměnné - v případě, že své dítě 

k 15.5.2020 do školy nepřihlásíte, později to nebude již možné 

- závazné rozdělení do skupin proběhne až po zjištění skutečného počtu přítomných dětí ve škole                        

(po odevzdání Vámi vyplněné „Přihlášky“, popř. „Čestného prohlášení“), předběžně však počítáme s jejich 

aktuálním zařazením do tříd s drobnými změnami 

- závazné rozdělení do skupin současně s doplňujícími informacemi bude zveřejněno nejdéle do 20.5.                      

na dveřích budovy školy a na webu školy 

- vzhledem k nařízení MŠMT se žáci jednotlivých skupin nesmí potkávat s jinými žáky z ostatních skupin  

- žákům budou k dispozici tekutá mýdla, papírové ručníky a dezinfekční prostředky na ruce 

- povinností žáků je mít denně ve škole s sebou 2 roušky (1 nasazenou na ústech při vstupu do školy, 

druhou v igelitovém sáčku v aktovce) 

- žáci budou ve třídách sedět samostatně v lavicích (převážně bez roušek), ve společných prostorách školy 

(chodby, WC, příchod a odchod do/z jídelny) je jejich povinností nasazovat roušky 

- dopolední vzdělávací aktivity budou zakončeny obědem ve školní jídelně dle rozpisu 

- vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám, v případě potřeby 

vyzvednutí dítěte ze školy (během dopoledne či odpoledne) budou zákonní zástupci komunikovat přes 

videozvonek či telefon, na své dítě poté počkají před budovou školy 

- před prvním vstupem dítěte do školy předkládá zákonný zástupce žáka „Čestné prohlášení“                            

Prosíme o jeho bezodkladné vyplnění a navrácení zpět do školy do PA 15.5. Po tomto termínu     

nebude již možné Vaše děti do školy přihlásit. Čestné prohlášení naleznete v příloze těchto informací, 

žáci je také obdrží v materiálech na domácí výuku ve středu 13.5. 

 

- pobyt ve škole se řídí i nadále Školním řádem a dalšími mimořádnými opatřeními: 

 žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování                

(po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka) je důvodem k zákazu vstupu žáka                

do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny 

 v případě, že bude dítě vykazovat známky onemocnění (kašel, teplota, dušnost aj.) dojde k jeho 

izolaci od ostatních a bude ihned kontaktován zákonný zástupce, který bude vyzván 

k okamžitému vyzvednutí dítěte ve škole 

 v případě nepřítomnosti žáků z důvodu jakékoliv nemoci mají zákonní zástupci povinnost 

informovat vyučujícího do 3 pracovních dnů 

 

- žáci, kteří nebudou docházet do školy, budou nadále plnit své školní povinnosti distanční formou               

(= domácí vyučování), avšak s odlišnou organizací: 

  

 materiály již nebudou pravidelně distribuovány do schránek  

 žák či jeho zákonný zástupce si vyzvedne materiály k domácí výuce ve škole vždy na konci 

pracovního týdne – tj. v pátek v době od 12.00 do 15.00  (nebo individuálně dle předchozí 

telefonické domluvy s vyučujícím) 

 vypracované materiály odevzdá na konci následujícího týdne zpět třídnímu učiteli 

 



RANNÍ PROVOZ ŠKOLY 

- stanovisko MŠMT nám bohužel nedovoluje ranní provoz školy 

- žáci budou ke škole přicházet v přesně stanovený čas (po skupinách), po jejich shromáždění                         

před školou budou společně s pedagogem odcházet do třídy  

Žádáme o dochvilnost při příchodu dětí ke škole. V případě, že Vaše dítě nepřijde ve stanovený čas, 

nebude mu později umožněn vstup do školy.  

1.skupina: 7.30 – 7.40 hod. 

2.skupina: 7.40 – 7.50 hod. 

3.skupina (předběžně žáci 5.ročníku): 7.50 – 7.55 hod. 

 

- vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám  

- je zakázáno shromažďování žáků před školou, žáci tedy nesmí přicházet do školy dříve než v určený čas  

- vstup do školy je umožněn pouze v roušce  

 

 

ORGANIZACE DOPOLEDNÍCH VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT 

- vzdělávací aktivity budou probíhat po určených skupinách v jednotlivých třídách 

- vzdělávací aktivity budou zaměřeny především na hlavní předměty – ČJ a M, AJ (pro 3.-5. ročník) 

- dopolední činnosti povedou převážně učitelé, nápomocni budou také asistenti pedagoga  

- přestávky budou zařazovány dle potřeb jednotlivých skupin, žáci v době přestávek budou pobývat                          

ve třídě (pobyt na chodbě či v jiných třídách není možný) 

- dopolední vzdělávací aktivity budou zakončeny obědem ve školní jídelně dle rozpisu 

 

 

VÝDEJ OBĚDŮ 

- školní jídelna bude s omezením denně v provozu, avšak se zvláštními pravidly 

- žákům, kteří budou docházet do školy, budou obědy automaticky přihlášeny  

- žáci, kteří nebudou do školy přihlášeni, nemají nárok na školní stravování 

- žáci budou jídelnu navštěvovat po skupinách, každá skupina v jinou dobu: 

 1.skupina: 11,30 – 12,00 hod. 

 2.skupina: 12,10 – 12,30 hod. 

 3.skupina: 12,40 – 13,00 hod. (předběžně žáci 5.ročníku) 

- po odchodu skupiny (před příchodem té další) bude provedena dezinfekce stolů a židlí 

- žáci budou do ŠJ vstupovat a odcházet v rouškách, roušku odloží pouze při vlastní konzumaci jídla či pití 

do svého igelitového sáčku 

- jídlo i příbory budou žákům rozneseny ke stolu, kde budou sedět opět samostatně 

 

 

ORGANIZACE ODPOLEDNÍHO POBYTU VE ŠKOLE 

- školní družina bude nahrazena činností školních skupin (skupiny budou totožné jako dopoledne): 

 1.skupina – provoz této školní skupiny do 16.00 hodin 

 2.skupina – provoz této školní skupiny do 14.30 hodin 

 3.skupina – (předběžně žáci 5.ročníku) bez odpoledního provozu (žáci po obědě odchází domů) 

- provoz odpoledních školních skupin nebude zpoplatněn 

- do odpoledních školních skupin mohou být přihlášeny i žáci, kteří za běžného provozu nenavštěvují 

školní družinu 

- odpolední pobyt ve škole bude žákům umožněn pouze na základě řádně vyplněné přihlášky pro tuto 

mimořádnou situaci , kterou je nutné odevzdat ve škole do 15.5.2020 

 

 



DALŠÍ INFORMACE 

 Odpolední zájmové kroužky spadající pod DDM (Tvoření, Tancování a Předškoláček) již nebudou 
probíhat, v závěru školního roku bude účastníkům vrácena poměrná částka za tento kroužek. 
(Vyúčtování je plně v moci DDM.) 

 

 Běžná odpolední školní družina nebude do konce školního roku v provozu (viz informace výše), žákům 
bude prominuto školné i za měsíc březen, ve kterém došlo k uzavření škol. Zaplacené částky budou                 
do konce školního roku vráceny. 

 

 Závěrečná klasifikace žáků se bude řídit vyhláškou č.211/2020 Sb. Hodnocení na závěrečném 
vysvědčení bude tedy vycházet: 

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně    
    docházet do školy, 

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku 
c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přihláška 

 
 OSOBNÍ PŘÍTOMNOST DÍTĚTE VE ŠKOLE v době od 25.5.2020 do 30.6.2020. 

 

 

 

Naše dítě …………………………………………………………………………………..., žák / žákyně …………….. ročníku, 

 

BUDE      –      NEBUDE   od 25.5.2020 pravidelně docházet do školy. (Nehodící se škrtněte.) 

 

Svým podpisem zároveň stvrzuji seznámení se s dokumentem „Informace o obnovení osobní 

přítomnosti žáků ve škole a jejich podmínkách“. 

 

 

V Ústí nad Orlicí, dne …………………………….    Podpis zákonného zástupce: ………………………………………. 

 

 

 

 

Přihláška do odpolední školní skupiny v době od 25.5.2020 do 30.6.2020. 
(pro zájemce – mimo žáků 5.ročníku) 

 

Jméno a příjmení dítěte: ……………………………………..……………………………….…….. Třída: ……..……  

Podrobné informace: 

     

 

V Ústí nad Orlicí, dne ………………………………… Podpis zákonného zástupce: ………..……………………………………. 

den čas odchodu

PO

ÚT

ST

ČT

PÁ

          Seznam osob, které jsou oprávněni k vyzvednutí mého dítěte

odchod - sám/s doprovodem



 

 

 


