
Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

 

informujeme Vás o možnosti žáků účastnit se vzdělávacích aktivit, o níže uvedených souvislostech 

spojených s jejich organizací a dále také o termínu pro vyjádření jejich zájmu o účast na vzdělávacích 

aktivitách. 

  

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy;  

v případě žáků 1. stupně do 18. května 2020. 
 

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Žáci mohou vstoupit do 

školy v čase 7,45 – 8,00 hodin, kdy si je převezmou vyučující jednotlivých skupin.  

Provozní doba školy:  dopolední skupiny 8,00 - 11,40 hodin,  

odpolední skupiny zájmové vzdělávání (pro 1. – 3. ročník) do 15,30 hodin 

 

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat 

před vstupem do školy, viz příloha, http://www.zs-oslavickavm.cz/: 

 

- písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,  

- písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, 

kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).  

 

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. 

 

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Při sejmutí si každý 

žák ukládá roušku do sáčku.  
 

Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické nebo personální možnosti školy, 

rozhodne ředitel školy o přijetí žáků do skupiny.  

 

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

do 30. června 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny 

později, než k 25. května 2020. 

 

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, 

zejména: 

- zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“), 

- dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např.  

u doprovodu žáka/členů společné domácnosti). 

 

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách školy roušky. Škola je oprávněna vymezit 

prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. 

 
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.  

 

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. 

 

Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den. Je zcela v kompetenci ředitele školy 

rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány. Vzdělávací 

aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v 

obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze 

vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i 

formou vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání 

odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny. 

 

Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. 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.  

http://www.zs-oslavickavm.cz/


Chtěli bychom Vás touto cestou požádat o zaslání informací:  
 

 

- stravování ve školní jídelně   ANO   NE 
 

 

- účast v odpolední skupině pro 1. – 3. ročník 

         ANO - časový rozsah do ……..hod                  NE 

 

    

PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE     ………………………. 

 

DATUM: ……………….. 

 

 
Vladimíra Kaštanová – vedoucí školní družiny  nuchyk@seznam.cz 

 

Mgr. Libuše Dufková - třídní učitelka I. A   dufkova@zs-oslavickavm.cz 

Mgr. Libuše Blahová - třídní učitelka I. B   blahova@zs-oslavickavm.cz 

Mgr. Radka Pešková - třídní učitelka II. A   peskova@zs-oslavickavm.cz 

Mgr. Michaela Sekyrová - třídní učitelka II. B  sekyrova@zs-oslavickavm.cz 

Mgr. Barbora Rösslerová - třídní učitelka III. A  rosslerova@zs-oslavickavm.cz  

Mgr. Marie Svobodová - třídní učitelka III. B  svobodova@zs-oslavickavm.cz 

Mgr. Alena Urbánková - třídní učitelka IV. A  urbankova@zs-oslavickavm.cz 

Mgr. Marie Požárová - třídní učitelka IV. B  pozarova@zs-oslavickavm.cz 

Mgr. Helena Obršlíková - třídní učitelka V. A  obrslikova@zs-oslavickavm.cz 

Mgr. Dagmar Klinerová - třídní učitelka V. B  klinerova@zs-oslavickavm.cz 

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

http://www.zs-oslavickavm.cz/ 
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