
ZŠ a MŠ Údolí Desné – 1. stupeň – pracoviště Rapotín, Sobotín 

Oznámení o zahájení dobrovolné vzdělávací aktivity v prostorách ZŠ. 

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je v týdnu od 25. května 2020 zahájena na 

ZŠ a MŠ Údolí Desné dobrovolná prezenční vzdělávací činnost pro žáky 1. stupně.  

Obsahem vzdělávání v dopolední části bude plnění vzdělávacího obsahu, který je žákům zadáván i 

formou na dálku. Obsah odpolední části bude vycházet ze vzdělávacího obsahu školní družiny.  

Vzdělávací činnost bude probíhat denně, dopolední část od 8.00 do 12.00, odpolední část od 12.00 – 

16.00. Odpolední část je doporučena především pro žáky 1. - 3. ročníku.  

Žáci budou rozděleni do skupin v maximálním počtu 15 žáků s přihlédnutím na třídu, popřípadě věk. 

Skupiny budou neměnné po celou dobu. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 

2020. 

Pro žáky bude zajištěna strava – formou studených obědových balíčků, v případě malého počtu 

skupin je možné zajistit teplé stravování.  

Provoz školního autobusu nebude realizován.  

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit a potvrdit zájem o docházku do školy na dobrovolnou 

vzdělávací aktivitu svého dítěte nejpozději do 18. 5. 2020 písemně e-mailem na adresu třídního 

učitele.  

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka podepsané čestné prohlášení o 

neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin 

stanoveným Ministerstvem zdravotnictví (formulář je ke stažení a k vytištění na webových stránkách 

školy). Je možné, když čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem, předá žák při prvním 

vstupu pověřenému pedagogickému pracovníkovi. 

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole 

umožněna. 

Vzdělávání žáků bude probíhat za přísných hygienických opatření.  

Vstup do školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 

Vstup do školy bude realizován podle přísných hygienických opatření. Jednotlivé skupiny budou 

vstupovat do školy dle přesně vymezeného časového harmonogramu, který bude podle počtu skupin 

upřesněn (povinnost dodržovat odstupy 2 metry a čekat na příchod pověřeného pedagogického 

pracovníka, který si je vyzvedne).  

Režim příchodu žáků do školy: měření teploty a neprodleně po přezutí dezinfekce rukou. 

Všichni žáci a zaměstnanci školy musí nosit ve společných prostorách školy roušky. 

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. V případě 

odpolední zájmové činnosti doporučujeme roušky 3.  

Uspořádání tříd: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi, škola je oprávněna vymezit prostory, ve 

kterých se žáci mohou pohybovat. 

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování, po 

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



k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy. Žáci budou o pravidlech prokazatelně poučeni hned první den 

nástupu. 

Škola povede evidenci o docházce žáků do školní 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.  

Ranní družina není poskytována.  


