
 

 

Základní pravidla spojená s prezenční výukou ve školní skupině  
(od 25. 5. 2020) 

 

• Přihlášení žáci přijdou do školy 25.5.2020 (prosíme, přijďte mezi 7:50 - 8:00) na místo 
srazu jejich školní skupiny, které bude označeno a bude je tam očekávat paní učitelka nebo 
vychovatelka (parkoviště a jeho okolí před hlavním vchodem).  
 

Rodiče v pondělí 25.5. 2020 předají vyučujícímu dané Školní skupiny: 
 
1. originál žádosti žáka o přijetí do školní skupiny;  
 
2. Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění s datem 

25.5.2020 
 
3. písemnou informaci o případném samostatném odchodu dítěte ze školy (respektujeme časy 

odchodů v 13:00, 16:00, 17:00 hodin) nebo o samostatném odchodu na kroužek (dítě odchází 
za vedoucím kroužku samo a po ukončení se do skupiny již nevrátí) 

 
 Vzdělávací aktivity budou rozděleny na dopolední a odpolední část, kdy cílem dopolední 

části bude zajištění vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na 
dálku. 1.týden bude „aklimatizační“, v mírnějším tempu. Cílem odpolední části bude zajistit 
zájmové vzdělávání žáků, což bude vycházet ze vzdělávacího obsahu školní družiny.  
 

 Každé ráno se žáci se shromáždí ve vyznačeném prostoru (parkoviště a okolí před 
hlavním vchodem) před školou dle jednotlivých skupin. Vstup do budovy školy je umožněn pouze 
žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.  
 

 Do budovy školy vstupují žáci pouze v doprovodu učitele v 8:00 hodin.  
 

 Předání žáků po skončení výuky proběhne opět ve vyznačeném prostoru před školou 
v čase, který je uveden v přihlášce (v 13:00, 16:00 nebo 17:00 hodin). Odchod žáka bez 
doprovodu musí být písemně předán vyučujícímu. 
 

 Žáci se před začátkem prezenční výuky a po jejím skončení nezdržují v prostorách školy, 
školním areálu ani před školou. 
 

 Žáci vstupují do školy pouze s rouškou. Po vstupu do školy bude žákům změřena teplota 
a musí použít dezinfekci na ruce.  
 

 V případě žákova nevyhovujícího zdravotního stavu, si ho na vyzvání neprodleně vyzvedne 
zákonný zástupce. Prezenční výuky se účastní pouze zdravý žák bez teploty a výrazných 
příznaků onemocnění (rýma, kašel,…).  
 

 V případě závažného důvodu, kdy žák nemůže být prezenční výuce přítomen, omluví 
žákovu nepřítomnost telefonicky jeho zákonný zástupce ihned v den nepřítomnosti před 
zahájením výuky. 



 
 Žák si do školy přináší učebnice, pracovní sešity, penál s potřebným vybavením, 

přezůvky, vhodné oblečení, svačinu a pití.  
 

 Žáci, kteří se přihlásí na oběd, dochází do školní jídelny v jim vymezeném čase za 
doprovodu určeného pedagogického pracovníka školy. Ve školní jídelně žáci dodržují bezpečností 
a hygienická pravidla. Žáci, kteří nemají oběd přihlášen, budou po celou dobu s ostatními ve 
školní jídelně.   
 

 Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák má s sebou na den 
minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do 
sáčku.  
 

 V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je 
zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při 
skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. 
 

 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované 
nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění 
žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy. 
 

 Složení skupin žáků je neměnné. Po dobu pobytu ve škole se žáci napříč skupinami 
nesmějí potkávat. 
 

 Žáci se o přestávce mezi výukovými bloky zdržují pouze v určené třídě, na určeném 
pavilonu a patře školy nebo na školním hřišti vždy pod dozorem pedagoga. Nevytvářejí skupinky a 
nosí roušky. 
 

 
V Praze dne 22.5.2020 

 

Mgr. Bc. Jitka Kopáčová, v.r.   Mgr. Ing. Vít Beran, v.r. 

zástupkyně ředitele       ředitel školy 

 

 

Další informace: 

 Seznam žáků zařazených do jednotlivých ŠKOLNÍCH SKUPIN najdete na této stránce níže a 

v příloze na webu školy.  

 Všichni ve škole musí dodržovat připojená pravidla Školní hygienické desatero pro žáky. 

 Podrobnější informace v dokumentu MŠMT OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH 

ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020  

 a na webu ZŠ Kunratice v článku: Postupné otevírání škol a SVČ v ČR   

https://www.zskunratice.cz/files/posts/8507/files/dobrovolna_vyuka_zaku_na_i.pdf
https://www.zskunratice.cz/files/posts/8507/files/do-skoly-bezpecne-a4-.pdf
https://www.zskunratice.cz/files/posts/8381/files/ochrana_zdravi_zs.pdf
https://www.zskunratice.cz/files/posts/8381/files/ochrana_zdravi_zs.pdf
https://www.zskunratice.cz/web/aktuality/postupne-otevirani-skol-a-svc-v-cr.8381

