
Důležité informace k otevření  školy – od 25.5. 2020 

 Od pondělí  25.5. mají žáci možnost účastnit se vzdělávacích a zájmových aktivit ve škole 

v rámci „školní skupiny“.  Účast není povinná.  

 Provozní doba školy bude od 7.00 do 15.00 hod.  

 Děti budou rozděleny do skupin max. po 15 žácích (budu se snažit zachovat složení třídy). 

V dopolední části se zaměříme na vzdělávací aktivity, které škola realizuje v rámci 

vzdělávání na dálku. V odpolední části se budeme věnovat zájmové činnosti (výtvarné, 

praktické činnosti, ..).  Aktivity mimo areál školy nejsou možné, stejně jako školy 

v přírodě (naše škola v přírodě zatím přesunuta na 29.9.-2.10). 

 !!!POZOR!!! 

 Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 18.5.2020 (třídní 

učitelé již zjišťují zájem/můžete také napsat na email: skola@zsvisnova.cz)  a má 

povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení (viz.příloha) nejpozději do 25.5.-tedy 

před nástupem do školy.  Žáka nelze zařadit do skupiny později, než k 25.5.2020. Složení 

skupin bude do konce školního roku neměnné.  

 Před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce využívaných 

prostor. Po celou dobu docházky se bude dbát na zvýšenou dezinfekci ploch (s důrazem 

na místa dotyku rukou).   

 Žáci vstupují do areálu školy a dodržují rozestupy při příchodu ke dveřím školy nejméně 

2m.  Při vstupu jim bude změřena teplota. Pokud žákovi naměříme teplotu, zpozorujeme 

příznaky virového infekčního onemocnění (kašel, dušnost, …), tak budeme kontaktovat 

zákonného zástupce a dítě nevpustíme do školní skupiny. Zákonný zástupce si dítě bude 

muset odvést zpět domů. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoli 

doprovázejícím osobám.  

 Po přezutí a příchodu do třídy se žáci umyjí a vydezinfikují ruce. To samé učiní po každém 

vzdělávacím bloku. Vždy za dohledu pedagoga.  

 Při příchodu do školy bude mít žák na ústech roušku. S sebou bude mít jednu náhradní 

roušku a sáček na ni.  Roušku musí mít žáci i učitelé ve společných prostorách školy. Ve 

třídě roušku mít nemusí, pokud je zachován rozestup 2m (nejméně  1,5m). Škola má i 

náhradní látkové roušky, kdyby děti třeba zapomněly. V lavici bude sedět žák 

samostatně.  

 Žáci budou moci odejít domů po dopoledním vzdělávání.  Před odpoledním vzděláváním 

půjdou žáci na oběd. Pak se vrátí zpět do budovy školy, kde proběhne odpolední zájmová 

činnost (žáky si můžete vyzvednout i v dřívějších odpoledních hodinách - nemusíte čekat 

do 15.00 hod.). Před nástupem do školní skupiny předáte písemnou informaci o tom, jak 

bude dítě docházet do školy ( kdy a kdo ho bude vyzvedávat, popř. jestli bude odcházet 

ze školy samostatně). Škola bude vést evidenci o docházce žáků do skupin. V případě 

nepřítomnosti delší než 3 dny, bude škola žádat od zákonného zástupce informaci, zda 

bude ještě do skupiny docházet. Absence se nepočítá do absence uváděné na 

vysvědčení. Děti můžete omlouvat telefonicky.  
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 Žáci budou hodnoceni většinou formativně. Bude jim poskytnuta zpětná vazba o jejich 

pokrocích. Smyslem není sběr známek pro hodnocení na vysvědčení. Samozřejmě na 

aktivitu žáka může učitel přihlédnout.  Stejně jako u žáka, který se učí z domova.  

 Rozdělení do skupin zveřejním na stránkách školy od 19.5. (bude se lišit konec 

dopoledního vzdělávání kvůli přechodům do jídelny). 

 Pokud se rozhodnete, že si dítě necháte doma, zůstávají stejná pravidla, která jsme 

nastavili pro vzdělávání na dálku.  

 

                                                                                                                   Mgr. Adéla Paříková  

 

 

 

 


