
Otevření školy pro žáky 1. stupně 

Vážení rodiče, 

od pondělí 25. května otevřeme školu pro žáky 1. stupně. 

Nástup do školy je dobrovolný, digitální výuka bude pokračovat i nadále stejnou formou jako 

nyní. Pokud zákonný zástupce žáka přihlásí, bude muset do školy chodit nebo bude muset být 

v případě nepřítomnosti řádně omluven. 

Před prvním vstupem do školy podepíše zákonný zástupce žáka písemné čestné prohlášení 

- o seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,  

- o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, 

náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 

Tento formulář je ke stažení v příloze toho e-mailu nebo na webových stránkách školy 

www.zsmutenice.cz a bude žákem odevzdán v pondělí 25. května před vstupem do školy. Žáci, 

kteří toto prohlášení neodevzdají, se nemohou výuky zúčastnit. Žáci, kteří patří do rizikové 

skupiny, by měli svoji přítomnost ve škole řádně zvážit i vzhledem k okruhu lidí, se kterými se 

jednotliví členové rodiny v běžném životě potkávají. 

Přihlášení žáci budou rozděleni do skupin s maximálním počtem 15 žáků. Složení skupin bude 

neměnné po celou dobu od opětovného otevření školy do konce letošního školního roku. Žáka 

nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020. Kritériem pro dělení žáků do skupin 

bude ročník, který žák navštěvuje a prospěch žáka. Skupiny mohou být tvořeny z různých tříd 

a ročníků. 

Dopolední část bude probíhat v době od 8 hodin do oběda (mezi 11 a 12 hodinou) a nebude 

v jednotlivých skupinách realizována podle rozvrhu. Tělesná výchova nebude vyučována. 

Odpolední část bude probíhat od oběda do 16 hodin (pro žáky, kteří mají zájem o školní 

družinu, odchod dříve je možný). Ranní družina nebude poskytována. 

Všichni žáci navštěvující školu, budou muset dodržovat nařízená hygienická opatření. Do školy 

budou chodit žáci v roušce (náhradní rouška v tašce), podle pokynů si budou omývat 

a dezinfikovat ruce. Ze třídy budou moci vycházet pouze podle pokynů vyučujících, aby se 

http://www.zsmutenice.cz/


nepotkávali se žáky z jiných skupin. Pokud by některý žák nařízení školy nedodržoval nebo měl 

ve škole kázeňské problémy, bude z výuky vyloučen.  

Stravování bude pro žáky zajištěno (teplé obědy, svačiny). Láhev s pitím si budou žáci nosit 

vlastní. V případě, že je vaše dítě přihlášeno ke stravování a stravu nebude odebírat, je nutné 

žáka ze stravy odhlásit, jinak mu bude účtována strava, jakoby ji odebral.  

Zákonný zástupce žáka zašle zprávu o účasti či neúčasti  dítěte ve škole  do úterý 12. května 

2020 do 24.00 prostřednictvím e-mailu nebo Edookitu třídnímu učiteli svého dítěte.  

Pokud bude žák navštěvovat i odpolední část (družinu), zapište toto do zprávy pro třídního 

učitele také včetně odchodů ze školní družiny v jednotlivých dnech – odchody budou možné 

pouze v celé hodiny). 

 


