
 

 
 

Vážení rodiče, 
  

   před několika dny jsme vám zaslali manuál ministerstva školství, kterým se stanovují provozní podmínky do konce 

tohoto školního roku. I přes mou snahu, abych z 11ti stránkového dokumentu shrnul pouze to nejdůležitější, musím 

bohužel hned v úvodu požádat o trpělivost a přečtení následujícího rozsáhlejšího textu. 
  

   V posledních dnech dochází k rychlému uvolňování krizových pravidel, a tak stejně jako vy i my zaměstnanci školy, 

kteří jsme také rodiči prožívající spektrum emocí během dvouměsíční domácí výuky, jsme s nedočkavostí vyhlíželi návrat 

do starých školních kolejí. Za necelých 20 dnů, kdy se školy otevřou bude pravděpodobně v běžném životě platit již jen 
pár drobných omezení, ale fungování školy bude mít s původním vzděláváním společného jen velmi málo. Tzv. vzdělávací 

aktivity, které má škola žákům poskytnout, jsou podmíněné tak přísnými hygienickými nároky, že na školu plnou kontaktu 
se spolužáky a pedagogem, s možností realizovat aktivity, na které se děti skutečně těší, potkat své nejbližší kamarády, 

mít možnost s nimi trávit přestávky, zkrátka být v kontaktu, musíme zapomenout. Ale o tom všem detailněji níže: 
 

1) Hygienické podmínky účasti žáků ve škole: 
 

• Skupina žáků se sejde v předem určený čas, tak aby se nesetkala s jinou skupinou žáků, 

na seřadišti před školou, ústa i nos musí mít zakrytá rouškou. Před vchodem bude síť značek 
s dvoumetrovými rozestupy. Z tohoto seřadiště žáky postupně odvede pedagogický dozor do prostoru, kde si 

jednotlivě, za respektování bezpečných rozestupů odloží obuv a bundy a jsou odvedeni do tříd. Do školy 
je povolen vstup pouze žákům. Podobný režim bude i při odchodu ze školy. Pedagog odvede v předem určený 

čas dle rozpisu jednotlivých dopoledních a odpoledních skupin, žáky společně na seřadiště, ze kterého budou 

odcházet domů. 
 

• Každý žák bude vybaven minimálně dvěma rouškami a sáčkem na jejich uložení. Všichni žáci 
i zaměstnanci nosí ve společných prostorách školy roušku (pobyt v šatně, na chodbě, v jídelně, 

na toaletě,…). V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagog nosit roušku v případě, že je zachován 

rozestup 2 metry, při bližším kontaktu se nosí rouška i ve třídě. Ochranné štíty nejsou povolené. 
 

• Mezi žáky je vyžadována bezpečná vzdálenost 2 metry a žáci z různých skupin se nesmí setkat. 
Škola vymezí prostor, ve kterém je povoleno se pohybovat - každá skupina bude mít k dispozici zejména 

přidělenou třídu, chodby budou sloužit jako improvizované šatny. Žáci budou využívat toaletu, školní jídelnu 

a venkovní hřiště. Pobyt na veřejném prostoru a v přírodě je v rámci této formy aktivit ve škole zakázán.  
 

• Každý žák si důkladně omyje ruce (po dobu minimálně 20 s) a vydesinfikuje si je po každém 
příchodu do třídy, popř. při vstupu do jídelny.  

 

2) Klasifikace a docházka – ministerstvo stanovilo, že smyslem aktivit není primárně sběr podkladů pro hodnocení 

na vysvědčení, žáci tak ve škole nebudou známkováni (zpětnou vazbu a hodnocení poskytne třídní učitel na základě 
vypracovaných úkolů). Také nepřítomnost žáka se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení. 
 

3) Nebude se pracovat dle rozvrhu předmětů - cílem dopolední aktivity je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, 

který škola realizuje na dálku. Bude se tedy jednat o samostatnou práci žáka, protože podpora vychovatelky / 
asistentky bude omezená (např. děti si při každém přiblížení pedagoga musí nasadit roušku, nesmí docházet 

k vzájemnému dotyku, z prostorových důvodů nelze v podstatě využít ani tabuli). Úkoly budou mít žáci přítomní ve 

škole stejné, jako ostatní spolužáci, kteří zůstávají doma (tyto úkoly budou pro žáky ve třídě vytištěné, protože 
nejsme schopni zajistit v dostatečném množství odpovídající technické vybavení, aby mohli pracovat elektronicky - 

vlastní počítače, tablety či telefony dětí budou samozřejmě povolené). 
 

4) Spolužáci ve třídě budou velmi omezeně - při zachování hygienických podmínek budou mít jednotlivé skupiny 

11 nebo 15 žáků dle velikosti místnosti a budou muset být tvořeny žáky z různých tříd i ročníků. Skupiny musíme 

mít neměnné a vzájemně se nesmí až do prázdnin setkat, proto musíme každou skupinu vytvořit v závislosti na tom, 
zda děti budou zůstávat na odpolední aktivity (do 16 hodin) nebo budou odcházet již po dopoledních aktivitách 

(ve 12 hodin), zda budou odcházet před obědem nebo až po obědě. Skupiny pak budou začínat a končit s časovým 
posuvem cca 5 minut (tj. např. 8:00 - 12:00 / 8:05 - 12:05 / 8:10 - 12:10 atd.), časově budou posunuté obědy 

i přestávky. 
 

5) Žáci se nesetkají se svým třídním učitelem - protože hlavním úkolem školy je i nadále zajistit dálkové 
vzdělávání, musí třídní učitelé pro své žáky připravovat a vyhodnocovat úkoly na dálku, proto budou pedagogický 

dozor ve třídách do konce školního roku zajišťovat naše paní vychovatelky a paní asistentky. 
 

6) Školní stravování - pokrm musí vydat personál včetně čistých příborů, žáci mezitím sedí na vyhrazených místech 
v jídelně při zachování dvoumetrových rozestupů, roušku si uloží do sáčku. Výdej jídel skupinám bude probíhat 

podle časového harmonogramu tak, aby se v prostoru jídelny jednotlivé skupiny nepotkaly. 
 

7) Odpolední vzdělávací aktivity nejsou družina - ranní družina není poskytována, odpolední aktivity budou 
probíhat ve stejných třídách jako dopolední část, ale budou mít relaxační charakter (kreslení, drobné vyrábění, pobyt 

venku) při zachování bezpečných rozestupů mezi žáky. Žáci si mohou donést vlastní hry či stavebnice, 

protože použití školních pomůcek, stavebnic a her bude z důvodů hygienických opatření výrazně omezeno. 
  



 

 
 

   Je možné, že se dětem „hra“ se všemi těmi pokyny, dezinfekcí, rouškami a pořadovými cvičeními bude líbit. Ale já se 
domnívám, že upravené prostředí tříd a školy, zařazení dítěte do skupiny s neznámými dětmi a v neposlední řadě 

i limitované formy práce přinesou spíše frustraci, neklid a nepohodu pro všechny zúčastněné. Rodinné prostředí i přes 
občasné krize přináší dětem i v době nouzového stavu svobodnější možnosti trávení času, kdy po hodině strávené nad 

domácí přípravou mohou jít děti do přírody, zasportovat si, sejít se s kamarády dle své volby. Toto ale nyní škola 

nedokáže umožnit.  
 

   Vzhledem k tomu, že do konce školního roku nám zbývá 25 vyučovacích dní, zvažte, prosím, pečlivě volbu přihlášení 

svého dítěte ke vzdělávacím aktivitám zejména s ohledem na zdravotní, psychickou i studijní pohodu dítěte 

a v neposlední řadě i vás rodičů. Vzdělávání na dálku krásně zvládají naši žáci, ale také pedagogové, kteří získali spoustu 
nových dovedností nejen v oblasti IT technologií, které se určitě stanou součástí standardní výuky i do budoucna. 

Přestože vyučování v současnosti probíhá v nouzovém stavu, tak dle našich informací nejen z anket tříd, 
ale i z rozhovorů s rodiči, žáky i kolegy vnímáme situaci jako relativně stabilizovanou. Osobně tedy vnímám možnost 

přítomnosti dětí ve škole spíše jako odlehčovací službu pro rodiče, kteří již nemohou z pracovních nebo jiných závažných 

důvodů zůstat s dětmi déle doma. 
 

   Nyní vám poskytnu závěrečné informace nutné k přihlášení dítěte do školy: 
 

• Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o přítomnost dítěte ve škole do 18.5.2020. Tento 
zájem budou zjišťovat třídní učitelé v nejbližších dnech. 
 

• Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické nebo personální možnosti 

školy (tj. 134 žáků pro dopolední vzdělávací aktivity a 44 žáků pro odpolední vzdělávací aktivity), 

rozhodne ředitel školy o přijetí žáků na základě věku dítěte, kdy mladší žáci dostanou přednost. 
 

• Při prvním vstupu do školy předá zákonný zástupce žáka čestné prohlášení o neexistenci příznaků 
infekčního virového onemocnění. Toto je v příloze, a prosím, věnujete pozornost uvedeným 

rizikovým faktorům. 
 

• O obsazení a časovém rozvrhu jednotlivých skupin budou zákonní zástupci informováni 

prostřednictvím e-mailu nejdéle do  22. 5. 2020.  
 

• V případě nepřítomnosti žáka poskytne zákonný zástupce žáka škole informaci o důvodu 

nepřítomnosti. Žák, který nebude dodržovat stanovená hygienická pravidla nebude vpuštěn žáka 
do školy resp. bude vyřazen ze skupiny. 
 

• S přihlášením dítěte do vzdělávacích aktivit přicházíte o možnost čerpat ošetřovné při péči o dítě.  
 

   V příloze si vám dovoluji zaslat mimo výše zmíněné čestné prohlášení také několik fotografií po přestavbě tříd a chodeb 

při uplatnění hygienických opatření. 
 

 

 
 

Děkuji za váš čas, přeji pevné zdraví a těším se na další spolupráci 
 

 
 

 

 
 

Daniel Kohout, za ZŠ Amos 
  



 

 

  



 


