
 

 

HALÓ, VOLÁ ŠKOLA     16.4.2020 

Vážení rodiče,  
     dne 14.4.2020 vláda nastínila plán uvolňování karanténních opatření, mj. otevírání škol pro výuku 
žáků. Ve středu 15.4.2020 proběhla tisková konference ministra školství Roberta Plagy, kde upřesnil 
podrobnosti návrhu. Upozorňujeme, že jsou to opravdu pouze návrhy, situace se mění každým dnem a 
není jisté, zda vše proběhne tak, jak je navrženo. Pro žáky 1. stupně je to pouze nabídka, nástup do 
školy není povinný. Manuály na tuto změnu pro školy vytvoří ministerstvo do konce dubna 2020. 
Pokud by se skutečně 25. května školy pro žáky 1. stupně otevřely, platilo by následující: 
 

• Od pondělí 25. května 2020 – možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně ZŠ ve škole a 
jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin 

• Doporučeno 15 dětí ve skupině (1 dítě v lavici) 

• Bez možnosti měnit složení skupin 

• Roušky doporučeny (o jejich nošení rozhodne vyučující) 

• Povinně roušky ve společných prostorách 

• Šatny umístit ve třídě, aby se žáci ve společných prostorách nemísili 

• Zákonný zástupce, který bude chtít dítě umístit do nepovinné školní skupiny, podepíše čestné 
prohlášení, že dítě nesplňuje kritéria rizikovosti a také že ve společné domácnosti nežije někdo, 
kdo by kritéria rizikovosti splňoval 

• Takové děti nebo někdo ze společné domácnosti nesmí trpět žádnou rizikovou chronickou 
chorobou, v rodině se také nesmí pohybovat člověk starší 65 let 

• Pokud rodiče již dítě do školy pošlou, přijdou o možnost čerpat příspěvek na OČR 

• Učitelé se budou muset věnovat nejen skupině ve škole, ale i jednotlivcům, kteří se budou stále 
učit na dálku z domova 

• Početnější třídy by se při zájmu všech rodičů musely dělit na dvě skupiny 

• Odpolední družiny sice fakticky fungovat nebudou, program školních skupin se ale podle plánu 
ministerstva protáhne až do odpoledních hodin  

• Děti si tak mimo pomůcek budou muset přinést i minimálně dvě roušky - jednu použijí 
dopoledne a druhou odpoledne  

• V lavicích si ji nasazovat nemusí, na toaletu ale bez ní odejít nemohou 

• Naplnění zmíněných manuálů rozhodne o tom, jestli ředitelé otevřou mateřskou školu nebo 
třeba jídelnu 

• Na naší škole jídelna spadá pod mateřskou školu, tu uzavřel zřizovatel, nikoliv MZ, nevíme, zda 
bude jídelna otevřena, její otevření bude podmíněno aktuální epidemiologickou situací a 
nutností oddělení jednotlivých skupin 

• Zatím školy nevědí jistě, jak se jednotlivá opatření budou v praxi naplňovat 

• Předpokládá se, že žáci druhého stupně se do prázdnin do školy na výuku nevrátí, možná se 
budou moci uskutečnit třídnické hodiny a krátké konzultace 

• Přijímací zkoušky na střední školy by se měly uskutečnit v červnu 

• Známkování za druhé pololetí a předání vysvědčení se teprve bude řešit 

• Do školy se o prázdninách nepůjde, tábory budou nejdříve v srpnu 

• Pro pedagogy musí vedení školy zajistit bezpečnost práce 

• Riziko navíc nehrozí jen starším a chronicky nemocným, ale i dalším skupinám osob  

• Otázkou také zůstává, jestli děti budou moct chodit ven, tělesná výchova bude zakázána 

• Učitelé, kteří patří do rizikové skupiny, nebudou vyučovat přímo, pouze dálkovým vzděláváním, 
bude je muset zastoupit jiný učitel 

• Od 11. května budou otevřeny např. pedagogicko psychologické poradny 


