
Podmínky možnosti žáků účastnit se vzdělávacích aktivit 

Účast žáků ve škole je dobrovolná. Je plně v kompetenci zákonného zástupce zvolit si způsob 
výuky. Žáci, jejichž rodiče o prezenční vzdělávání neprojeví zájem, budou i nadále vzdělávání 
formou distančního vzdělávání. 

Žáci 9. ročníku 

Od pondělí 11. 5. 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku pro účely přípravy na 
přijímací zkoušky. 

Podmínky: 

- Zákonný zástupce žáka je povinen vyjádřit zájem o docházku žáka do školy, a to  
do čtvrtka 7. května, tak, že povinně podepíše čestné prohlášení a seznámení. Čestné 
prohlášení se seznámením s vymezením osob s rizikovými faktory a doporučením lze 
stáhnout ze stránek školy (tiskopis je dosažitelný rovněž ve vestibulu budovy Bavorovská, a 
to od úterý 5. května od 9.00 hod. do 12.00 hod.) Bez tohoto čestného prohlášení není 
přítomnost žáka možná. 

- Konzultace budou vždy v pondělí (český jazyk), úterý (matematika) a ve středu (český jazyk) 
od 8.00 hod. do 10.00 hod. Končí termínem konání přijímacích zkoušek. 

- Maximální počet žáků ve skupině je 15. Žáka, který se k účasti přihlásí po 11. 5., nelze již do 
skupiny zařadit. 

- Všichni žáci nosí ve společných prostorách školy vlastní roušky, pohybují se pouze ve 
vymezených prostorách.  

- Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování je 
důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny. 

- Žáci dodržují odstupy min. 2 metry. 

 

Žáci 1. – 5. ročníku 

Od pondělí 25. května škola otevírá prezenční vzdělávání formou vzdělávacích skupin.   

Podmínky: 

- Zákonný zástupce žáka je povinen vyjádřit zájem o docházku žáka do školy, a to  
do čtvrtka 14. května, tak, že povinně podepíše čestné prohlášení a seznámení. Čestné 
prohlášení se seznámením s vymezením osob s rizikovými faktory a doporučením lze 
stáhnout ze stránek školy (tiskopis je dosažitelný rovněž ve vestibulu budovy Bavorovská, a 
to od úterý 5. května od 9.00 hod. do 12.00 hod.) Bez tohoto čestného prohlášení není 
přítomnost žáka možná. 

- Vzdělávací aktivity budou probíhat:  1. – 2. roč. od 8.00 hod. do 11.35 hod. 
3. – 5. roč. od 7.50 hod. do 11.25 hod. 

- Obědy je nutno přihlásit do 14. 5. 
- Maximální počet žáků ve skupině je 15. Žáka, který se k účasti přihlásí po 14. 5., nelze již do 

skupiny zařadit, složení skupin je neměnné. O složení skupin rozhoduje ředitel školy. 



- Ranní družina není poskytována. 
- V odpolední části (po obědě) jsou pro žáky poskytovány vzdělávací aktivity, a to do 16.00 

hodin. Účast je dobrovolná, zákonný zástupce oznámí škole, zda se žák bude zúčastňovat. 
- Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 
- Žáci do budovy nevstupují samostatně, ale vytvářejí dle dispozic vyučujícího určené skupiny 

před budovou (při zachování bezpečné vzdálenosti). 
- Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 
- Všichni žáci nosí ve společných prostorách školy vlastní roušky, pohybují se pouze ve 

vymezených prostorách.  
- Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování 

je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny. 
- Pokud bude žák vykazovat některý z příznaků onemocnění, bude izolován a zákonný 

zástupce je povinen žáka bez zbytečného odkladu ze školy vyzvednout. 
- Žáci dodržují odstupy min. 2 metry. 
- Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, 

škola žádá informace od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda žák 
bude nadále do skupiny docházet. 
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