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Organizace vzdělávacích aktivit pro žáky 1. stupně  

v období od 25. 5. 2020 do konce školního roku 2019/2020 

Od 25. 5. 2020 je umožněna přítomnost žáků 1. stupně ve školách. Vzdělávání bude 
probíhat formou školních skupin. 

 Zákonní zástupci žáků, kteří mají zájem o vzdělávání svých dětí ve školních skupinách, 
musí tuto skutečnost oznámit škole do 18. 5. 2020. Dne 25.5.2020 musí odevzdat 
čestné prohlášení a seznámení. 

 Dle počtu přihlášených a zájmu o dopolední a odpolední blok může být níže uvedená 
organizace změněna.  

 Vzdělávací aktivity jsou realizovány ve skupinách žáků, které mohou být tvořeny 

žáky různých tříd i ročníků, v maximálním počtu 15 žáků.   
o Složení skupin je neměnné.  

o Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020. 

 Dle počtu přihlášených a zájmu o dopolední a odpolední blok může být níže uvedená 
organizace změněna.  

o Vzdělávání bude probíhat následovně: 

 Dopolední blok – školní 
vzdělávání 

Odpolední blok – zájmové 
vzdělávání 

Pondělí 8.00 – 11.40 12.00 – 16.00 

Úterý 8.00 – 11.40 12.00 – 16.00 

Středa 8.00 – 11.40 12.00 – 16.00 

Čtvrtek 8.00 – 11.40 12.00 – 16.00 

pátek 8.00 – 11.40 12.00 – 16.00 

 Základní pravidla: 
o Žáci se shromáždí před školou, kde je vyzvedne pedagogický pracovník. 
o Žáci musí mít roušky po cestě do školy a během jedné 10 minutové přestávky, 

během výuky o použití roušky rozhoduje pedagog. 
o Žáci budou rozdělení do školních skupin. Složení skupin je neměnné a žáka lze 

zařadit do skupiny nejpozději k 25. 5. 2020 (pokud přijde žák později než 
25. 5., nemůže být do skupiny zařazen). 

o V budově se žáci pohybují pouze ve vymezených prostorech: 
o Před zahájením provozu budou žáci poučení o bezpečnosti a hygienických 

zásadách provozu. 

 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované 

nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je 

důvodem nevpuštění žáka do školy. 

 

 
V Ostravě dne 7.5.2020       ředitel školy 
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