
HARMONOGRAM UVOLŇOVÁNÍ OPATŘENÍ V OBLASTI ŠKOLSTVÍ
Vážení rodiče,

jistě jste v posledních dnech zaregistrovali v médiích novinky z oblasti rezortu školství. Rozdílný je
přístup uvolňování opatření na prvním a druhém stupni základní školy. Z oficiálního harmonogramu
uveřejněném na webu MŠMT vyplývá pro 1. stupeň ZŠ toto:

Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích
aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná.  V rámci ochrany rizikových
skupin  pedagogických  i  nepedagogických  pracovníků,  ale  stejně  tak  žáků  a  jejich  rodinných
příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka.

Z harmonogramu dále víme:

• Doporučený počet žáků ve školní skupině bude 15 a bude možné jej dle místních podmínek 
navýšit, musí však být splněna podmínka jedno dítě v lavici.

• Složení skupin bude neměnné a dítě tedy nebude moci skupiny měnit. Vzájemný kontakt 
skupin bude omezený.

• Bude se jednat spíše o hlídání dětí za velmi přísných hygienických podmínek, kdy si děti 
spolu nebudou moci hrát, protože je nastaven dvoumetrový rozestup.

• Školní družiny, školní kluby ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny povoleny 
nebudou.

• Tělesná výuka bude zakázána.
• Děti nebudou dostávat oběd, protože činnost školních jídelen zatím není povolena.
• V průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o 

jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivit ve vzájemné blízkosti, ale 
stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách škol budou roušky povinné.

Dle  prezentování  informací  ministrem  se  očekává,  že  do  školy  bude  chodit  minimum  dětí  a
docházka bude dobrovolná. Budou to jen ty děti, jejichž rodiče distanční výuku z rozličných důvodů
nezvládají  nebo  nemají  dostatečné  technické  vybavení.  Také  ty,  jejichž  rodiče  pracují  v
exponovaných profesích a nejsou nositeli bezpečnostního rizika ať už do školy či z ní do domova.
Doporučuje se, aby děti byly ve škole pod vedením asistentek a vychovatelek. Ministr také oznámil,
že  bude  vytvořen  pro  školy  manuál,  k  naplnění  provozních  a  bezpečnostních  opatření.  Tento
manuál bychom měli dle vyjádření MŠMT obdržet do konce měsíce dubna.

Již nyní víme, že rozhodnutí, zda své dítě pošlete do školy, bude zcela na Vás.  Posílání dětí do
školy je DOBROVOLNÉ. Jistě máte na současnou situaci a podmínky práce prezenční účasti žáků
prvního stupně ve škole svůj vlastní názor. Rozmyslete si prosím, jak se k tomuto jako rodiče
(zákonní zástupci) postavíte. Hovoří se o možných přihláškách žáků 1. stupně do školy od 25. 5.,
včetně čestného prohlášení o nerizikovosti žáka pro školu a na druhé straně nerizikovosti pro
rodinu, ze které přichází. Nelze očekávat, že žáci, kteří do školy přijdou, budou mít ve třídě „svoji
paní učitelku nebo svého pana učitele“.   Až budeme mít  víc relevantních informací,  budeme
zjišťovat, jak jste situaci vyhodnotili a zda dítě do školy vyšlete.



Vedení školy v současné době zpracovává oficiální informace, zvažuje konkrétní podobu účasti žáků
prvního stupně ve škole v souladu s epidemiologickými opatřeními a také v souladu s postojem
zřizovatele.  Jakmile  budeme  znát  stanovisko  příslušných  nadřízených  orgánů,  budeme  Vás  na
našich webových stránkách  informovat. Rozhodnuto by mělo být na počátku května.

Ráda bych vám opakovaně poděkovala za podporu pedagogů naší školy a pomoc Vašim dětem při
výuce doma.

Hodně zdraví všem.                                  
Mgr. Ludmila Jílková, ředitelka školy 
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