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Dobrovolná  docházka  žáků  1. – 5. ročníku  ZŠ 

ZÁVAZNÁ  PŘIHLÁŠKA 

V době od 25. 5. 2020 mají žáci 1. – 5. ročníku základní školy možnost za podmínek 

popsaných v dokumentu MŠMT „Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního 

roku 2019/2020“ navštěvovat dobrovolně základní školu. Dokument naleznete na našich 

www stránkách a před nástupem do školy je povinností všech zúčastněných se s obsahem 

dokumentu seznámit a tento dodržovat. Během prvního setkání budou žákům nejdůležitější 

body znovu připomenuty. O seznámení bude učiněn zápis, který žáci podepíší a tím se 

zavážou k jeho vědomému neporušování.  

Docházka bude rozdělena na dvě části. Dopolední od 8:00 do 12:00 hodin a 

odpolední od 12:00 do 16:00 hodin. Podle délky pobytu ve škole budou žáci rozděleni do 

neměnných skupin. Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné 

dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě. V případě pouze dopoledního pobytu ve škole mají 

žáci velkou pravděpodobnost, že s  nimi budou vyučující jejich předmětů. Tuto informaci 

vám upřesní třídní učitelé. Všechny skupiny budou v hlavní budově školy. 

V dopoledním bloku se budou žáci vzdělávat v obsahu, který škola realizuje v rámci 

vzdělávání na dálku. Potřebné vybavení pro pobyt ve školní skupině vám sdělí příslušný 

pedagog po rozdělení žáků do skupin. V odpoledním bloku bude probíhat zájmové 

vzdělávání, které bude vycházet z obsahu ŠVP školní družiny. Pobyt ve škole je zdarma. Žáci 

vyžadující i odpolední docházku budou rozděleni tak, aby daná skupina pokud možno 

ukončila pobyt ve škole ve stejnou dobu. Dojde k vytvoření skupiny žáků různých tříd a třeba 

i z více ročníků.   

Vzhledem k tomu, že do školy půjdou pouze žáci, nikoliv jejich doprovod, nebude 

možné vyzvedávat žáky individuálně. Každý žák bude mít stanovenou dobu odchodu, kdy 

půjde ze školy samostatně. Případný doprovod musí čekat před školou. Odchod si zákonní 

zástupci stanoví zakroužkováním na přihlášce.  

Vstup žáků do budovy ZŠ bude probíhat od 7:30 hodin. Ve vchodu do budovy bude 

žákům změřena teplota a poskytnuta dezinfekce rukou. V pondělí 25. 5. 2020, při prvním 

vstupu do školy, žáci odevzdají vyplněné a zákonným zástupcem podepsané „Čestné 

prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ s datem příslušného 

dne zahájení výuky. Žák nebude vpuštěn do budovy bez řádně vyplněného Čestného 

prohlášení, které je ke stažení na našich www stránkách. V případě zdravotní nepřítomnosti 

delší než jeden den, musí žák odevzdat nové Čestné prohlášení.   

Žáci se převléknou v přidělené šatně a odejdou do své učebny. Po vstupu do třídy 

použijí dezinfekci na ruce, eventuálně si ruce nejdříve umyjí.  

Toalety budou mít žáci na patře označené svojí skupinou. Toalety budou vybaveny 

tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci s dávkovačem a 

jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. Úklid a dezinfekce toalet, 

učeben a ostatních vnitřních prostor bude probíhat minimálně jednou denně.   

 

 

http://www.2zskolin.cz/
https://2zskolin.cz/wp-content/uploads/2020/05/ochrana_zdravi_zs.pdf
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Hygienické pokyny v učebně (nošení roušky, svačina, použití mobilu,…) určuje 

přítomný pedagog. Mimo učebnu se žáci pohybují jen se souhlasem pedagoga a s rouškou na 

ústech a nose. Žáci sedí v lavicích po jednom. Pedagog zapíše přítomnost žáků do připravené 

papírové třídní knihy. Žáci dodržují Školní řád. Po ukončení výuky koordinuje vyučující 

odchod žáků z budovy tak, aby se skupiny nepotkaly. Dřívější odchod ze školy nebo 

omlouvání nepřítomnosti se řídí Školním řádem. 

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 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.  

Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor budou 

organizovány 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).  

Zákonní zástupci musí své dítě přihlásit a vyplněnou přihlášku doručit 

nejpozději 17. 5. 2020. Podepsanou přihlášku je možné doručit škole poštou, vhozením do 

školní poštovní schránky na budově ZŠ, datovou schránkou ixxhkt7.  

V týdnu po 17. 5. 2020 budou žáci rozděleni do skupin, informaci obdržíte od 

pedagoga dané skupiny. V případě, že zájem o skupiny převýší možnosti školy, budou 

nejdříve přijímáni žáci zaměstnaných rodičů od nejnižšího ročníku po nejvyšší.  

Stravování žáků, kteří budou ve škole přes oběd, je problematické. Naše školní jídelna 

nevyhovuje vypsaným hygienickým požadavkům pro střídání více skupin. Žáci si proto 

přinesou vlastní stravu.  

  

Jméno, příjmení, třída žáka……………………………………………………………………. 

 

Odchod ze školy v (zakroužkujte)  12:00 13:00 14:00 15:00 16:00   hodin 

 

V Kolíně dne…………..… 

 

 

Podpis zákonného zástupce dítěte ……………………………..……………... 

http://www.2zskolin.cz/

