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POKYNY K VÝUCE ŽÁKŮ 1. STUPNĚ OD 25. 5. 2020 

Vážení rodiče, 

plně si uvědomujeme, že v současné době máte obavy dát své dítě do školy, z toho důvodu 

potřebujeme co nejrychleji zjistit Váš zájem o výuku na 1. stupni.  

Docházka 

• Je zcela dobrovolná - žádáme Vás o vyplnění zaslaného dotazníku do 13. 5. 2020. 
• Vyplnění je pro nás důležité, abychom zajistili bezpečný provoz školy. 
• Pro přihlášeného žáka je docházka na výuku závazná. V případě nepřítomnosti žáka na 

výuce bude zákonný zástupce neprodleně telefonicky informován. 

Pravidla provozu ve škole a ve třídách 

• Docházky se mohou účastnit pouze zdraví žáci, zdravotně způsobilí bez známek 

respiračního onemocnění – důrazně žádáme rodiče o důslednost a ohled na ostatní 

žáky a zaměstnance školy. Pokud žák projeví známky nemoci, bude izolován od 

ostatních žáků a budeme neprodleně kontaktovat zákonné zástupce. 

• Rodiče při nástupu předloží čestné prohlášení o bezinfekčnosti dětí i členů rodiny a 

prohlášení, že nebyla žádnému členu rodiny bydlícím ve společné domácnosti nařízena 

karanténa a nežije ve společné domácnosti s osobami z rizikové oblasti dle pokynů 

MŠMT a MZ.  

• Ve třídě bude maximálně 15 žáků, vzniknou tzv. školní skupiny, které budou neměnné, 

budou zůstávat ve své třídě, učitelé za nimi budou docházet.  

• Výuka bude probíhat od 8,00 – 12,00 hod. 

• Školní družina pro žáky 1. – 4. ročníku 12,00 – 16,00 hod. 

• Každý žák bude sedět v samostatné lavici. 

• Roušky budou mít žáci po celou dobu pobytu ve škole.   

• Během pitného režimu či svačiny budou mít děti roušky sundané na krku s 

dostatečnými odstupy v sezení. 

• Při vstupu do budovy si všichni budou desinfikovat ruce a to následně i ve třídách v 

prostoru u umývadla. 

• Oběd ve škole bude zajištěn (dle počtu přihlášených dětí) 

- Teplé jídlo do krabiček do třídy (pouze hlavní chod) 

- Oběd ve školní jídelně 

Další přijatá hygienická opatření: 

• Ve třídách a na toaletách jsou umístěny jednorázové papírové ručníky. 
• Ve třídách budou desinfekční mýdla a desinfekční gely. 
• Bude brán zřetel na zvýšený dohled na dodržování osobní hygieny žáků. 



 

Základní škola, Praha 4, Bítovská 1 
 

 

+420 261 261 887 skola@zsbitovska.cz IČ  45242810 IZO  045242810                       

+420 261 262 215 www.zsbitovska.cz DIČ CZ45242810 RIPO 600037053 

• Všichni zaměstnanci budou proškolení k prevenci šíření koronaviru a používání 
ochranných prostředků. 

• Společné prostory školy, toalety a třídy budou zvýšeně desinfikovány. 
• Pedagogové školy si zajistí potřebný odstup od žáků ve třídě, třída bude pravidelně 

větrána. 

Ostatní informace 

• Organizace výuky může být změněna nebo upřesněna rozhodnutím ředitelky školy na 
základě zkušeností ze zkušebního provozu. 

• Budeme se snažit zajistit provoz v zájmu maximální ochrany každého žáka i 
zaměstnance a za podmínek daných nařízením vlády ČR. 

• Všichni ostatní žáci budou nadále pracovat v režimu distanční formy vzdělávání. 
 
 
V Praze 6. května 2020 
 
 

Mgr. Markéta Benešová 
ředitelka školy 

 
 


