
   

 

Vážení rodiče, opravdu pečlivě si prostudujte následující informace 

a v  závěru vyplňte krátký dotazník s přihláškou.  
Tento dokument si vytiskněte, nebo si ho vyzvedněte u dveří do hlavní školní budovy. Připraven bude každý 

všední den od 8 do 15 h. Pokud budete mít zájem o zařazení dítěte do skupiny, vyplněný ho vhoďte do 

schránky školy, a to co nejdříve. VZHLEDEM K NÁROČNOSTI ORGANIZACE ŠKOLNÍCH SKUPIN JE 

PŘIHLÁŠKA ZÁVAZNÁ.   
 

ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A PROVOZU SLUNÍČKOVÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY OD 25. 5. 2020  

Od 25. 5. 2020 bude ve škole možná osobní přítomnost žáků 1. stupně. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit 

zájem o docházku do školy v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020. Docházka výše uvedených žáků nebude 
povinná, nadále budeme pokračovat i v distančním vzdělávání.   

  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/m2).  

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.  

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

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).  

  Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny  

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud 
některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.   

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a 
rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.  

Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která bude třeba podepsat před 
vstupem do školy:    

 písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a  

 písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, 
kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).  

Formulář tohoto prohlášení je v příloze a můžete si ho vyzvednout u dveří do hlavní školní budovy každý 

všední den od 8 do 15 h. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast 

ve škole umožněna.   



   

 

  Cesta do školy a ze školy  

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 opatřeními (není tedy nutné např.  u doprovodu 
žáka/členů společné domácnosti).  

Před vstupem do školy dodržujte:   

 Neshromažďujte se před školou, přicházejte přesně na určený čas k určené bráně. Pro různé skupiny 

budou různé doby příchodu, aby současně bylo před školou co nejméně lidí. 

 Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. 

 U brány si žáky vyzvedne pověřený pedagogický pracovník.  

Vstup do budovy školy: 

 Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.  

 Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.  

 Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.  

 Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.  

 Žák se po areálu školy nesmí volně pohybovat, musí dbát přesně pokynů zaměstnanců školy.  

 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování,  je důvodem 
k nevpuštění žáka do školy, resp.  k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.  

V budově školy  

 Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor bude organizována 
tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.  

 Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).  

 Dezinfekční prostředky na ruce budou přidělovány do tříd.  

Ve třídě 

  Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. 

Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).  

 Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve 
složení skupiny žáků.  

 Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici  

ve třídě.  

 V průběhu pobytu ve třídě si žák smí sundat roušku pouze po svolení pedagoga s tím, že je třeba 

zachovat rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při 

skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. 

 Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.  

 Lavice nelze svévolně posunovat. Budou rozmístěny tak, aby byl zachován požadovaný rozestup. 

 Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.  

  Při podezření na možné příznaky COVID-19  

 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 začne vykazovat některý z možných příznaků COVID-19 ve škole, bude ihned umístěn do 

samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce k okamžitému vyzvednutí žáka. Je tedy 



   

 

nutné, být po celou dobu přítomnosti dítěte ve škole k zastižení na telefonu, který uvedou zákonní 
zástupci v přihlášce.  

 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.  

Školního stravování   

 Platba obědů bude možná pouze bezhotovostně. Pokud takto ještě obědy nehradíte, napište email 

vedoucí jídelny paní Bárové na jidelna-3zs@ktkadan.cz. Do druhého pracovního dne obdržíte 
instrukce. Pokud tímto způsobem nedostanete do druhého dne odpověď, kontaktujte 739 623 288. 

 Obědy zajistíme za přísných hygienických opatření, doba výdeje bude uzpůsobena počtu skupin.  

 Pokrmy bude vydávat personál včetně čistých příborů.  

 V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin. Při stravování jsou zajištěny obvyklé 
rozestupy jako ve třídě.  

 Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.   

 Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.  

 Jinak budou dodržována zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.  

 

  Skupiny žáků 1. stupně  

 Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků.  

 Maximální počet žáků ve skupině je 15.  

 Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 

6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny 
později, než k 25. 5. 2020.  

  Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně  

 Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý pracovní den.  

 Budou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části bude zajistit vzdělávání žáků 

v obsahu, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části bude zajistit 
zájmové vzdělávání běžně probíhající ve školní družině.  

 Vzdělávací aktivity budou zajišťovat pedagogičtí pracovníci. V dopolední části předpokládáme činnost 

učitelů a asistentů pedagoga. Pokud bude zřizována skupina s třídním učitelem dané třídy a bude se 

do ní hlásit více než 15 žáků, bude zřízena i další skupina, v níž mohou být žáci různých tříd. Rozdělení 

žáků bude provedeno v tomto případě losem.  

 Odpolední výchovnou a vzdělávací činnost budou přednostně zajišťovat vychovatelé a asistenti 
pedagoga.  

 Ranní družina nebude poskytována.  

 Obsah a formu všech vzdělávacích a zájmových aktivit budeme volit tak, aby byla zajištěna hygienická  
a epidemiologická opatření.  

 Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin. Zákonný zástupce bude muset nepřítomnost žáka 

neprodleně omluvit a v případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny bude muset sdělit informaci o 

důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nebude 
započítávat do absence uváděné na vysvědčení.  

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

 Zařazení pohybových chvilek na protažení a pobyt ve venkovním prostředí na pozemku školy bude 
vhodně zařazován. Aktivity mimo areál školy nebudou možné. 

mailto:jidelna-3zs@ktkadan.cz


   

 

 Začátek vzdělávacích aktivit předpokládáme mezi 7:45 a 8:30. Upřesníme ho podle počtu 
přihlášených žáků tak, aby se před školou minimalizovalo potkávání žáků z různých skupin.   

 Dopolední část bude naplánována na 4 vyučovací hodiny. Poté odpolední část nejdéle do 16:00.  

 Přesný rozvrh zveřejníme podle počtu přihlášených žáků nejpozději 22. 5. 2020. 

 

Dotazník s přihláškou 

Jméno a příjmení žáka:                                __________________________________________________  

Jméno a příjmení zákonného zástupce:       __________________________________________________  

Číslo mobilního telefonu, na kterém budete k zastižení, po dobu žáka ve škole: _____________________ 

Navštěvuje syn / dcera za běžných podmínek družinu:   ANO    NE   * nehodící se škrtněte 

Mám zájem i o odpolední část, která odpovídá vzdělávání v družině:  ANO    NE   * nehodící se škrtněte 

Odchody dětí  

Den hodina   V danou hodinu odejde sám?  Pokud ne, kdo dítě vyzvedne? 

 Po ________  _______________________   _________________________ 

Út ________  _______________________   _________________________ 

 St ________  _______________________   _________________________ 

Čt ________  _______________________   _________________________ 

 Pá ________  _______________________   _________________________ 

Bude se žák stravovat ve školní jídelně, kde obědy zaplatím bezhotovostně.  

            ANO    NE   * nehodící se škrtněte 

 

Byl(a) jsem seznámen(a) s hygienickými opatřeními a s organizací vzdělávacích  

aktivit od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020.  

Dne: ___________________ Podpis zákonného zástupce:  _________________________________ 

       

Podpis žáka:  ______________________________________________   


