
Vážení rodiče,  

s největší  pravděpodobností se škola otevře 25. 5. 2020, pokud se nic ze strany státu nezmění. 

Pro otevření musíme dodržovat pokyny ministerstva školství. Docházka do školy tento školní 

rok není povinná, tzn., že žákům, kteří do školy nepřijdou, bude zasíláno učivo.  

Děti budou ve skupinách po 15, což v naší škole není až tak velký problém. Skupiny by se 

neměly potkávat. Škola bude otevřena od 7.50, do té doby nebude nikdo vpuštěn. Děti se 

budou ráno shromažďovat na hřišti, kde si je převezmou v 7.50 vyučující. Nebude ranní 

družina.   

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).   

Vstup do budovy školy je 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.  

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.   
 

Režim školy 

začátek vyučování v 7.50 

konec vyučování: 

1. ročník 11.15 + oběd, vyučující Magdalena Bíchová 

2. ročník 11.15 + oběd, Petra Suchomelová 

3. ročník 11,45 + oběd, Ilona Čápová 

4. ročník 12.15 + oběd, Markéta Blažková 

5. ročník 12.45 + oběd, Kamila Talířová 
 

Školní družina 1. ročník E. Brejchová do 15 h 

Školní družina 2. ročník D. Kolář do 15 h 

Školní družina 3. ročník V. Sosnová do 15 h 
 

Obědy budou žákům poskytovány. 
 

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).  

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 předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné 

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.).  

Děkujeme za pochopení. Jsme povinni dodržovat nařízení ministerstva školství. 

Prosím o sdělení, zda se Vaše dítě zúčastní školní docházky, zda bude zůstávat ve školní družině 

(1. – 3. ročník) a zda bude chodit na obědy. Sdělení potvrďte třídnímu učiteli nebo na e-mail 

školy. 

Příloha Čestné prohlášení 

 

V Nedabyli 5. 5. 2020                                             Mgr. Magdalena Bíchová 

                                                                                    Ředitelka ZŠ a MŠ Nedabyle 

 
   

 

 

 

 

 

 

  


