
Vážení rodiče, zákonní zástupci,  
 
na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 30. dubna 2020 č. 491, o přijetí krizového opatření, 
bylo umožněno Základní škole Litoměřice, Na Valech 53 od 25. 5. 2020, aby realizovala pro žáky 1. 
stupně a PT prezenční výuku, která musí splňovat vládou stanovená pravidla.  
 
 
Základní informace:  
 

 Bude se jednat o prezenční výuku formou tzv. školních skupin, přičemž školní skupiny budou 
tvořeny maximálním počtem žáků 15 a jejich složení, pokud to bude možné z organizačních, 
technických nebo personálních důvodů, bude ctít ročník žáka. 

 

 Zařazení žáka do skupiny v rámci jedné třídy není z organizačních, technických nebo personálních 
důvodů zaručeno. 

 

 Stejně tak nebude ze stejných důvodů možné zaručit každému žákovi ve školní skupině jeho 
třídního učitele. 

 

 Vzdělávací aktivity budou rozděleny na dopolední a odpolední část.  
 

 Cílem dopolední části bude zajištění vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci 
vzdělávání na dálku. Tedy žáci v rámci školní skupiny budou vzděláváni ve stejném rozsahu jako 
žáci na dálku pouze s tím rozdílem, že budou přítomni ve škole s pedagogem.  

 

 Cílem odpolední části bude zajistit zájmové vzdělávání žáků, což bude vycházet ze vzdělávacího 
obsahu školní družiny. 

 

 Odpolední část je pouze pro žáky přípravné třídy a 1. – 3. ročník základní školy. 
 

 

 Zákonný zástupce žáka o přijetí do školní skupiny žádá ředitele školy formou žádosti (ke stažení 
na webu školy skolanavalech.cz) v termínu do úterý 19. 5. 2020. Žádosti podané po tomto datu 
nebudou přijaty. 

 

 Žádost je nutné vyplnit, podepsat zákonným zástupcem a odeslat emailem oskenovanou nebo 
ofotografovanou třídnímu učiteli. 

 

 Originál žádosti žáka o přijetí do školní skupiny společně s aktuálním Čestným prohlášením o 
neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke stažení na webu školy 
skolanavalech.cz) přinese žák první den nástupu na prezenční výuku. Bez těchto dvou dokumentů 
(přihlášky a čestného prohlášení) nebude žákovi umožněna účast ve školní skupině. Pokud žák 
neodevzdá 25. 5. 2020 originál tiskopisů nebude mu umožněna účast ve školní skupině. 

 

 Složení školních skupin stanoví škola 21. 5. 2020 a informuje zákonné zástupce prostřednictvím 
třídních učitelů. Složení skupin je neměnné. 

 
 
 
 
 



 
Základní pravidla spojená s prezenční výukou ve školní skupině (od 25. 5. 2020): 
 

 Přihlášení žáci dochází do školy a odchází z ní podle stanoveného rozvrhu. 
  

 V případě závažného důvodu, kdy žák nemůže být na prezenční výuce přítomen, omluví žákovu 
nepřítomnost telefonicky jeho zákonný zástupce ihned v den nepřítomnosti před zahájením 
výuky. 

 

 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Do budovy 
školy vstupují žáci v doprovodu učitele, se kterým se setkají před vchodem do školy. Žáci vstupují 
pouze s rouškou. Po vstupu do školy musí žáci ve třídě použít dezinfekci. 

 

 Prezenční výuky se účastní pouze zdravý žák bez teploty a výrazných příznaků onemocnění (rýma, 
kašel,…). V případě žákova nevyhovujícího zdravotního stavu, si ho na vyzvání neprodleně 
vyzvedne zákonný zástupce. Pokud dojde k jakékoli změně zdravotního stavu žáka, zákonný 
zástupce ihned informuje školu. 

 

 Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 
2 roušky a sáček na uložení roušky. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. 

 

 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. 

 

 Složení skupin žáků stanoví škola, bude žákům sděleno předem a je neměnné (maximální počet 
žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě). Po 
dobu pobytu ve škole se žáci napříč skupinami nesmějí potkávat. 

 

 Žáci se o přestávce mezi výukovými bloky zdržují pouze v určené třídě, na patře školy nebo na 
školním venkovním pozemku vždy pod dozorem pedagoga. Nevytvářejí skupinky a nosí roušky. 

 

 V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je 
zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při 
skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. 

 

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

 Žáci se před začátkem prezenční výuky a po jejím skončení nezdržují v prostorách školy, školním 
areálu ani před školou. 

 

 Žáci, kteří se přihlásí na oběd, dochází do školní jídelny v jim vymezeném čase za doprovodu 
určeného pedagogického pracovníka školy. Ve školní jídelně žáci dodržují bezpečností a 
hygienická pravidla.  

 

 Do budovy vstupují cca v 8:00, od 7:50 bude před budovou školy přítomen pedagog, který na 
skupinu žáků bude dohlížet a následně je odvede do třídy.  

 

 Odchod žáka ze školy bude stanoven podle zvolené varianty na přihlášce.  
  



 


