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Informace pro zákonné zástupce žáků 1. stupně 
 
Vážení rodiče,  
žáci I. stupně se od 25. 5. 2020 mohou účastnit vzdělávacích aktivit ve škole. 
 
Podmínkou účasti žáka ve výuce je vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků 
virového infekčního onemocnění, které je třeba doručit do školy do 18.5.2020. 
 
Žáci se budou řídit pokyny uvedenými v dokumentu MŠMT Ochrana zdraví a provoz 
základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 a dále pravidly chování 
v souladu s mimořádnými opatřeními a vnitřními pokyny školy. 
 
Dokumenty Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 
2019/2020 a Informace k možnému návratu žáků do škol byly zveřejněny na webových 
stránkách školy. Doporučujeme Vám, abyste se s nimi seznámili. 

 
Organizace výuky: 
 

Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci 
vzdělávání na dálku.  
 
Maximální počet žáků ve skupině je 15. V případě, že by počet žáků jedné třídy přesáhl počet 
15, budou vytvořeny skupiny žáků různých tříd. Složení skupin je neměnné.  
 
Příchod žáků ke škole bude pozvolný, časové rozmezí 7.10 - 8.00 hod., aby nedocházelo 
k prolnutí jednotlivých skupin. Proto i konec výuky jednotlivých skupin se bude lišit. 
Předpokládaný konec časového rozmezí 11.00 – 12.15 hod. 
 
Rozdělení žáků do skupin lze vytvořit poté, až 18. 5. bude znám počet žáků.  
 
Pedagogičtí pracovníci přidělení ke skupinám se nebudou měnit. Ostatní pedagogičtí 

pracovníci nadále zajišťují distanční vzdělávání.  

Rozvrh hodin na celý týden obdrží žáci po 18. 5. od vedoucích skupin. 
Výuka tělesné výchovy v běžné podobě není možná.  
 
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 
 
Po celou dobu do 30. 6. 2020 bude docházka žáků v jednotlivých skupinách evidována. 
V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny bude třídní učitelka žádat od zákonného 
zástupce informaci o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny 
docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka. 
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Poskytování školního stravování  

• Žáci se budou stravovat dle upraveného rozvrhu hodin. 

• V jídelně bude přítomna max. skupina 15 žáků pod dohledem vyučujícího, skupiny žáků 

se v jídelně nebudou potkávat. 

• Poskytován bude pouze jeden druh teplého jídla. 

• Pokrmy včetně příborů vydává personál. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a 
neberou si ani příbory. 

• Rouška se odkládá pouze při konzumaci jídla, pití, a to do vlastního sáčku. 

• Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce a použije dezinfekci na ruce. 

• Jídlo 1. den nepřítomnosti bude možnost odhlašovat do 7.30 hod. prostřednictvím 

emailu jidelna@zsbatelov.cz nebo telefonicky či formou SMS na tel. čísle 731 652 031. 

• Do jídlonosičů se obědy žákům vydávat nebudou. 

 
Vzdělávací aktivity i výchovná činnost po obědě 

• Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků.  

• Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní 
družiny. 

• Odpolední výchovnou a vzdělávací činnost zajistí vychovatelky ŠD. 

• Konec aktivit je stanoven nejpozději do 16.00 hod. (to nevylučuje možnost vyzvednutí 
dítěte v dřívějších odpoledních hodinách).  

 

Odpovědi na nejčastější dotazy: 

Je možno se přihlásit i po termínu 18. května?                                                                                          
Nikoli, tento den bude přihlašování ukončeno, aby bylo možno vytvořit skupiny žáků. 

Zvažujete, že by děti chodily do školy v různých časech?                                                                          
Ano, zvažujeme různé časy příchodu do školy pro jednotlivé skupiny.  

Můžete nám zaručit, že děti budou mít "svoji" paní učitelku?                                                       
Nemůžeme. Je velká pravděpodobnost, že mohou mít i jinou paní učitelku, třeba i z druhého 
stupně. Také mohou mít paní vychovatelku. 
Žádné přesuny na základě požadavku rodičů se nechystáme dělat, nebylo by možné vyjít 
vstříc všem. 
 
Jak je to s ranní školní družinou? 
Ranní družina nebude. 
 
 

V Batelově dne 13. 5. 2020 

Ing. Alena Vybíralová, ředitelka školy 
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