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Vážení rodiče, 

na základě vládního usnesení č. 491 ze dne 30. dubna 2020, kdy vláda rozhodla o tom, že od 25. května 

2020 bude možná osobní přítomnost žáků 1. – 5. ročníku jsem rozhodl, že naše škola umožní účast 

žáků v prezenční výuce na základě rozhodnutí jejich zákonných zástupců při dodržení stanovených 

provozních a hygienických podmínek. 

Na základě provedené ankety, kde se k dané problematice vyjádřilo na I. stupni cca 60 % respondentů, 

jsme zpracovali předběžný rozsah výuky a mimoškolních aktivit, které je škola při dodržení 

požadovaných hygienických podmínek schopna realizovat. Vše se bude odvíjet od počtu přihlášených 

dětí a počtu nutně vytvořených skupin. 

Hlavní cíle: 

 Vytvoření vzdělávacích skupin dle stanovených pravidel MŠMT ČR ve dvou časových blocích  

(8:00 – 12:00; 8:00 – 15:00) s možností výběru ze strany zákonného zástupce žáka. 

 Zachování online výuky ve stávajícím rozsahu v těch třídách, kde nebude převažovat zájem o 

prezenční výuku.  

 Zajistit školní stravování žákům a to nejen stávajícím strávníkům, ale i těm, kteří by měli o tuto 

službu v daném období zájem (způsob prodeje stravenek bude upřesněn). 

Povinnosti zákonného zástupce žáka a další sdělení: 

 Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem nebo nezájem o docházku do školy do pondělí  

18. 5. 2020, 16:00 h. 

 Průzkum bude proveden třídními učiteli. V případě zájmu musí zákonný zástupce uvést rozsah 

pobytu dítěte ve škole (8:00 -12:00 nebo 8:00 – 15:00) a zájem nebo nezájem o stravování (oběd). 

Nevyjádření se v daném termínu bude považováno za odpověď „Nemám zájem o prezenční 

výuku“. 

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

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

 V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován 

rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové 

práci), musí se roušky nosit i ve třídě! 

 Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. 

 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 či přípravy. 

V následujícím textu uvádím „podmínky stanovené MŠMT ČR“ a předpokládaná možnost školy:  

1. MŠMT ČR - Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; škola je povinna zajistit 

organizaci pohybu osob před školou. Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými 

nebo mimořádnými opatřeními. Organizovat shromáždění žáků ve skupinách tak, jak budou 

následně společně ve třídách. 

Plán ZŠ – Škola vytvoří plán pro shromáždění žáků před vyučováním s cílem dodržet daná 

pravidla. 

 

2. MŠMT ČR - Pokud je to nutné, rozvrhnout časy příchodu žáků tak, aby v jeden čas k budově školy 

dorazilo současně méně lidí (např. nástup jednotlivých ročníků nebo tříd v časovém odstupu). 

Pokud není možné organizovat shromáždění do skupin před budovou školy, je nezbytné zajistit 

průběžný příchod žáků a jejich plynulý přesun do tříd. 

Plán ZŠ – Škola vytvoří plán vstupu do školy např. v intervalu 7:45 – 8:15 



 

3. MŠMT ČR - Škola stanoví zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy 

tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy. 

Plán ZŠ – Škola vytvoří plán odchodu žáků ze školy, např. po ukončení dopoledního bloku, tzn. 

mezi 11:45 - 12:15 a následně v rámci odpoledního bloku mezi 14:00 – 15:00. 

 

4. MŠMT ČR - 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. 

Plán ZŠ – Předpokládáme vytvoření skupin v rámci třídy, avšak vše bude závislé na počtu 

vytvořených skupin v daném ročníku a na požadované délce pobytu žáka ve škole (8:00 – 12:00; 

8:00 – 15:00). Předpokládá se i vznik skupin dětí z různých tříd daného ročníku, popř. i napříč 

ročníky. 

 

5. MŠMT ČR - Maximální počet žáků ve skupině je 15. 

Plán ZŠ – Skupiny 12 -15 dětí v závislosti na velikosti třídy. 

 

6. MŠMT ČR - Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků 

ve škole do 30. 6. 2020.  

Možnosti ZŠ – Stanovená podmínka je neměnná. 

 

7. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než 

k 25. 5. 2020. 

Možnosti ZŠ – Stanovená podmínka je neměnná. 

 

8. MŠMT ČR - Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině by se neměli měnit. 

Možnosti ZŠ – Předpokládáme zapojení více pedagogů v dané třídě (pedag. pracovník I. i II. 

stupně, asistent pedagoga, vychovatel) v různých dnech a to např. v souvislosti se snahou o 

zachování online výuky. 

 

9. MŠMT ČR - Je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové 

aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány. 

Možnosti ZŠ – Výsledný rozvrh aktivit bude vycházet z personálních možností školy a z celkového 

počtu vytvořených skupin žáků. 

 

10. MŠMT ČR - Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. 

Možnosti ZŠ – škola předpokládá nabídnout aktivity: 

 Dopolední blok 8:00 – 12:00 

 Odpolední blok 12:00 – 15:00 

 

11. MŠMT ČR - Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci. V dopolední části mohou vzdělávací 

a výchovnou činnost ve skupině zajistit i vychovatelé nebo asistenti pedagoga. Odpolední 

výchovnou a vzdělávací činnost zajišťují přednostně vychovatelé.  Asistent pedagoga vedle činností 

uvedených v § 5 vyhlášky o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 

a dětí, žáků a studentů nadaných, provádí vzdělávací a výchovnou činnost směřující k získávání a 

upevňování vědomostí, dovedností a návyků žáků 1. stupně základní školy  

Možnosti ZŠ – Personální obsazení v rámci jednotlivých skupin se bude odvíjet od jejich celkového 

počtu.   

Ve Frýdku-Místku 11. 5. 2020     Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy 
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