
 

SPECIFIKA PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ V DOBĚ OD 25. 5. 2020 

Nebude se jednat o běžnou výuku. Žáci, kteří přijdou do školy, budou plnit stejné úkoly, které doposud plnili doma 

s rodiči.  Účast žáků však nebude povinná. 

I nadále bude probíhat distanční výuka (domácí výuka) a on line setkání pro žáky, kteří do školy nenastoupí. 

Vážení rodiče, v následujících bodech Vám předkládám informace, které jsme v sobotu obdrželi. Na poradě se 

pokusíme převést pokyny MŠMT na podmínky naší školy. Informace Vám po poradě a zjištění zájmu o výuku 

upřesním. Velice Vám děkuji za spolupráci a pochopení. 

 Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy; v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020.  

 Žák před první návštěvou školy předloží Čestné prohlášení“, prosím, o pečlivé pročtení a zvážení před 

podpisem. 

 Po zjištění zájmu rodičů o výuku bude sděleno složení a umístění skupin, včetně času nástupu do školy, aby 

se žáci různých skupin neshlukovali před školou.  

 Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 

2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 

25. 5. 2020. 

 Začátek a konec vzdělávacích aktivit během dne stanoví ředitelka školy. V každé skupině bude jiný časový 

harmonogram, aby se žáci během přestávek nemohli shlukovat. 

 Metody a obsah vzdělávacích a zájmových aktivit bude upřesněn podle složení konkrétní školní skupiny, jak 

vzhledem k věku žáků, tak úrovni jejich vědomostí, znalostí a dovedností.   

 Obsah a forma všech vzdělávacích a zájmových aktivit bude volena tak, aby byla zajištěna hygienická a 

epidemiologická opatření.   

 Vzdělávací aktivity budou rozděleny na dopolední a odpolední část.  

 Cílem dopolední části bude zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na 

dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především o 

hlavní vzdělávací obsah, který bude žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku.  

 Cílem odpolední části bude zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně 

vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.   

 Vzdělávací aktivity zajistí dle zájmu a možností pedagogičtí pracovníci, vychovatelky nebo asistenti pedagoga.  

 Odpolední výchovnou a vzdělávací činnost zajistí vychovatelky. 

 Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, požádá 

škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny 

docházet. 

 Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.   

 Pro hodnocení práce žáků upřednostníme hodnocení formativní před sumativním.  

 Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, nebude možná. 

 Zařadíme pohybové chvilky na protažení a relaxaci, stejně jako pobyt ve venkovním prostředí na pozemku 

školy za příznivého počasí. 

  Aktivity mimo areál školy nebudou možné. 

 Po celou dobu pobytu ve škole bude dbáno na důsledné dodržování hygieny. 

 Všichni docházející žáci musí dodržovat pravidla uvedena v dokumentu OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ 

ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020. 

                                                                                                                                      Dagmar Habrmanová 


