
Vážení rodiče, 
vzhledem k plánovanému otevření vzdělávání pro žáky I. stupně od 25. května 2020 

sdělujeme následující informace a požadavky školy k zajištění provozu.  
Základní školy zajišťují vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva 

zdravotnictví pro žáky 1. až 5. ročníku základní školy. 

 

Organizace výuky 

Zahájení výuky žáků 1. stupně bude dne 25. 5. 2020. 

Provoz:    8,30  -  12,00  dopolední výuka  

               12,00  -  12,30  oběd 

               12,30  -  15,30  školní družina pro I. skupinu 

Škola se otevírá nejdříve v 8,20 hodin.   

 

První den nástupu, tedy 25. 5. 2020, doloží rodič podepsané čestné prohlášení. Bez něj 

nebude žák do školy vpuštěn. Současně doloží návratku s potvrzenou Účastí na 

vzdělávání – viz níže. 

Obsah a formu všech vzdělávacích a zájmových aktivit je nutno volit tak, aby byla zajištěna 

hygienická a epidemiologická opatření. 

Z těchto důvodů bude upraven denní rozvrh hodin v rámci skupin a ročníků. 

 

Všichni žáci první den přinesou všechny učebnice, sešity a psací potřeby, které zůstanou 

během celého období ve škole.  

Z domu si budou každý den nosit pouze svačinu, láhev na pití a případně vlastní čisté roušky. 

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

Zařazení pohybových chvilek na protažení a relaxaci je doporučené, stejně jako pobyt ve 

venkovním prostředí na pozemku školy.  

 

Rozdělení skupin 

Vzdělávací aktivity budou v naší škole realizovány pro 2 skupiny žáků – dle současného 

rozvržení tříd, tj.  

I. skupina – 1.-3.ročník,  dopolední výuka a školní družina 

II. skupina – 4. a 5.ročník, pouze dopolední výuka 

Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole 

do 30. 6. 2020. 

 

Odchody ze školy:  
II. skupina ve 12.30 hod.- všichni bez výjimky, 

I. skupina dle platného zápisního lístku nebo dle písemného pokynu zák. zástupce. 

 

Evidence docházky 

Do 20. května 2020 oznámí rodiče ředitelce školy svůj záměr neposlat dítě do výuky, doloží 

to zdůvodněním -  viz obsah čestného prohlášení – osoby s rizikovými faktory. 

V případě nástupu potvrdí rodič, zda se dítě účastní: dopolední výuky, stravování, školní 

družiny- viz Návratka. 

Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti musí být žák řádně 

omluven. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá 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. 

 

 



Stanovená hygienická pravidla 
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.  

Neprodleně po příchodu do školy musí každý použít dezinfekci na ruce a bude mu změřena 

teplota bezdotykovým teploměrem. 

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.  

Při výuce ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku. Žáci si po každém 

vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své 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. 

 

Ochranné pomůcky, pitný režim 

Veškeré dezinfekční a ochranné pomůcky, včetně opakovaně použitelných roušek na každý 

den v dostatečném množství - 2-3 roušky na den a žáka, bude denně zajišťovat škola.  

O vhodnosti použití roušek rozhoduje pedagogický pracovník na základě vydaných 

doporučených opatření MŠMT. 

Žáci si při příchodu do šatny odloží svoji roušku do svého igelitového sáčku a použijí novou, 

kterou dostanou od pověřeného zaměstnance školy. Mohou použít i vlastní roušky, které si 

přinesou každý den řádně zdezinfikované, uložené v podepsaném igelitovém sáčku. Během 

dne si budou žáci roušky měnit dle pokynů učitele. Na vlastní použité roušky musí mít žák též 

svůj igelitový sáček.  

V rámci hygienických opatření bude pitný režim zajištěn pouze do vlastní uzavíratelné a 

podepsané PET lahve, kterou si žák přinese z domu.  Během dne si může doplnit nápoj 

z připravené várnice. 

 

Preventivní opatření v případě podezření na nákazu 
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům 

COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní 

infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. 

Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do 

samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí 

žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné 

umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, 

dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka. 

 

Případné dotazy k organizaci výuky a k hygienickým opatřením směřujte, prosím, k ředitelce 

školy. 

Kontakt : tel. 775757563,  email : malotridkalesonice@seznam.cz 

Mgr. Lenka Doupovcová 

ředitelka školy 

 

 

 

 



 

 

Návratka – Účast na vzdělávání 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Prohlašuji, že moje dítě  

 

……………………………………………………………………………….. 

jméno, příjmení, ročník 

 

*nastoupí / nenastoupí  dne  

 

………………………………………………………………… 

 

a zúčastní se:  

 

dopolední výuky                                    *ANO x NE,  

 

stravování                                              *ANO x NE  

 

školní družiny  pro I. skupinu                *ANO x NE.  
Ranní družina jen v nutných případech po dohodě s ředitelkou školy. 

Dne  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                                                 podpis zákonného zástupce 

*hodící se zakroužkujte 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola, Lesonice, okres Znojmo, příspěvková organizace 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ   
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ  

Jméno a příjmení žáka 

............................................................................................................................. ........ 

Datum narození: ........................................... Třída: .................................................... 

Trvale bytem:................................................................................................................  

 

1. Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání neprojevují a v posledních 
dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá 
ztráta chuti a čichu apod.). 

2. Prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych 
zvážil/a  tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách dítěte/žáka. 

3. Prohlašuji, že si nejsem vědom/a skutečnosti, že by u výše uvedeného dítěte/žáka/studenta/účastníka 
vzdělávání došlo v posledních 14 dnech ke kontaktu s osobou léčící se na  COVID-19 nebo osobou 
nacházející se v karanténě. 

4. Beru na vědomí, že výše uvedené/ý dítě/žák/student/účastník vzdělávání může být osobně přítomno/ý ve 
škole, školském zařízení nebo vzdělávací instituci pouze, pokud je bez akutních zdravotních potíží 
odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění. 

 

V   ............................................................. 

Dne  .......................................................... 

                .................................................................................... 

              Podpis zákonného zástupce nezletilého 

 

  Osoby s rizikovými faktory  

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:   

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.  

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou 
systémovou farmakologickou léčbou.  

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. 
hypertenze.  

4. Porucha imunitního systému, např.   

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),  

b) při protinádorové léčbě,  

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,  

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m
2
).  

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.  

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin 
(dialýza).  

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 
 
Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů 
naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti. 


