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Podrobnosti o podmínkách obnovení osobní přítomnosti žáků  

prvního stupně ve škole 

 
- Osobní přítomnost žáků je umožněna od 25. 5. 2020 a je dobrovolná. 

- Vzdělávací aktivity budou probíhat v dopoledních hodinách, v odpoledních hodinách mohou zákonní 

zástupci přihlásit dítě na zájmové aktivity. Podmínkou účasti na odpoledních zájmových aktivitách je 

dopolední účast na výuce. Ranní družina nebude poskytována. 

- Zájem o účast žáka na vzdělávacích aktivitách nebo zájmovém vzdělávání musí zákonný zástupce 

škole sdělit nejpozději do 18. 5. 2020; pozdější přihlášení není možné. Přihlášení proběhne 

prostřednictvím Ankety v e-ŽK (anketa není přístupná přes mobilní aplikaci, ale pouze přes 

www.zsmltu.cz – žákovská knížka).  

- Zákonný zástupce musí podepsat čestné prohlášení a seznámení s vymezením rizikových skupin (viz 

příloha). Podepsaný formulář přinese žák v první den nástupu do školy. Pokud by tak neučinil, 

nemůže mu být osobní přítomnost ve škole umožněna. 

- Při cestě do školy, ze školy, před školou a v budově školy musí žáci dodržovat přísné hygienické 

podmínky – zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, zachovávat rozestupy, průběžně si 

dezinfikovat ruce a řídit se v této oblasti dalšími pokyny pracovníků školy. Každý žák bude mít s sebou 

na den minim. 2 roušky a sáček na jejich uložení. Opakované nedodržování stanovených 

hygienických pravidel je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny. 

- Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, a to pouze pod dohledem a dle pokynů 

určeného ped. pracovníka. 

- Po vstupu do budovy se žáci přezují v šatně určené pro danou skupinu nebo v jiném, k tomu účelu 

vymezeném, prostoru (bude upřesněno podle počtu skupin). 

- Přihlášení žáci budou pracovat v max. 15-ti členné skupině, jejíž složení je stanoveno předem a je 

neměnné až do 30. 6. 2020. Skupiny mohou být sestaveny z žáků různých tříd. 

- Vyučujícími bude evidována docházka přihlášených žáků. V případě nepřítomnosti žáka platí 

povinnost zákonných zástupců své dítě do 3 dnů omluvit, popř. odhlásit žáka z účasti na vzdělávacích 

aktivitách. (Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.) 

- Vzdělávací a zájmové aktivity budou probíhat v období od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020, a to každý 

pracovní den v rozpětí od 8:00 h do 12:00 h vzdělávací aktivity a od 12:00 h do max. 16:00 h zájmové 

aktivity (přesný čas zahájení a ukončení aktivit bude z bezpečnostních důvodů dodatečně upřesněn 

podle počtu skupin). 

- Cílem dopolední vzdělávací části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci 

vzdělávání na dálku, cílem odpolední zájmové části je zajistit zájmové vzdělávání vycházející z obsahu 

ŠVP školní družiny/školního klubu. 

- Souběžně s tím bude i nadále pro žáky, kteří se nebudou účastnit vzdělávacích aktivit ve škole, 

probíhat vzdělávání na dálku, a to obdobnou formou, jako dosud. 

- Žáci, kteří se budou účastnit vzdělávacích aktivit ve škole, se mohou stravovat ve školní jídelně, a to 

za stejných podmínek, jako během běžné výuky. V nabídce bude ale pouze jedno hlavní jídlo.  

- Z organizačních důvodů není možné, aby žáci odebírali oběd jen během některých dnů, nebo se 

dodatečně přihlašovali a odhlašovali (souvisí to se zařazením do příslušné skupiny). Tato podmínka 

se netýká případu, kdy žák dočasně přeruší účast na vzdělávání ze zdravotních důvodů nebo zákonný 

zástupce odhlásí žáka z účasti na vzdělávacích aktivitách.  

http://www.zsmltu.cz/
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- Bezprostředně po skončení účasti na zvolených aktivitách žáci opustí dle pokynů pověřeného ped. 

pracovníka budovu školy. 

 

V případě zájmu o další informace doporučujeme prostudování dokumentu „Ochrana zdraví a provoz 

základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“ (je k dispozici na webu školy 

www.zsmltu.cz), popřípadě kontaktovat vedení školy.  

 

 

 

V Trutnově 7. 5. 2020        Mgr. Zdeněk Géc 

 

 

Příloha: Čestné prohlášení – ke stažení ZDE 
 

http://www.zsmltu.cz/
http://www.zsmltu.cz/documents/cestne_prohlaseni.pdf

