
Vážení rodiče, milí žáci,

jak už možná víte z médií, od 25. 5. 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků 1. -5. třídy    
ve škole a účast na vzdělávacích aktivitách. Účast je dobrovolná. Opět připomínáme, že 
činnost školních skupin bude probíhat na Cacovické 4, budova na náměstí Republiky bude 
uzavřena.

Podle počtu přihlášených žáků budou děti rozděleny do skupin maximálně po 15. Skupiny 
budou neměnné po celou dobu vzdělávání.

Žáci nebudou mít běžný rozvrh, v dopolední části budou plněny úkoly ze vzdělávání 
distančního. Upozorňuji, že ne všichni žáci budou vzděláváni svými třídními učiteli. 

Vzdělávání je organizováno pravidelně každý den. Denně budou čtyři vyučovací hodiny. 
Výuka začíná v 8.00 a bude končit v 11.40 hod. Škola povede evidenci o docházce žáků         
do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny bude škola požadovat informaci     
od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny 
docházet.

Před prvním vstupem do školy musí žáci přinést také vyplněné čestné prohlášení o ne- 
existenci příznaků virového infekčního onemocnění a podepsat seznámení s vymezením 
rizikových skupin. Toto potvrzení je možné si vytisknout (přiloženo) nebo jej získat a 
podepsat 25. 5. před budovou školy. 

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“) a dodržení
odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními..

Ve škole je stanoveno několik zásad ochrany zdraví: 

1) Žáky si budou ráno přebírat jednotliví pedagogové před budovou školy. S předstihem 
budou zákonní zástupci informováni, do které skupiny jejich dítě bylo zařazeno a 
který pedagog děti přebere v čase od 7:40 do 7:50.

2) Neprodleně po přezutí, si musí každý žák umýt ruce (důkladně 20 až 30 sekund vodou
a tekutým mýdlem) a použít dezinfekci na ruce. 

3) Dále jsou žáci povinni si vydezinfikovat nebo umýt ruce po každém vzdělávacím 
bloku.

4) Vzdělávací skupiny se mezi sebou nesmí mísit, proto bude každá skupina mít 
přestávku v jiném časovém úseku.

5) Každý žák musí mít z domu k dispozici minimálně dvě roušky a sáček, do kterého si 
může použitou roušku odložit. Rouška smí být sundána pouze ve třídě a to jen na 
pokyn vyučujícího.

6) Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
7) Všechny prostory školy se průběžně dezinfikují.
8) Maximální počet žáků ve třídě je 15 a musí být dodrženy rozestupy minimálně 1,5 

metru.



9) Žáci jsou povinni dodržovat výše uvedená 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.

10) Do školy nesmí vstoupit nikdo, kdo vykazuje příznaky nemoci COVID 19 (zvýšená 
tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích
cest). V případě podezření na infekční onemocnění bude žák ihned izolován a 
zákonný zástupce bude vyzván, aby si jej neprodleně vyzvedl.

11) Vstup do budovy je umožněn pouze žákům!

Odpolední aktivity (družina):

1) Ranní družina není poskytována.
2) Odpolední aktivity zajišťují vychovatelé nebo další pedagogičtí pracovníci. Žáci budou 

ve stejných skupinách jako při ranní výuce, maximálně po 15 žácích.
3) Začátek odpoledních aktivit následuje po ukončení dopolední výuky v 11.40 a končí v 

16 hodin. Zákonný zástupce si samozřejmě může dítě vyzvednout i dříve.

Oběd:

Pro přihlášené děti ke stravování bude zajištěn oběd. Přihlášení zajistí škola, případné 
odhlášení stravy si zajišťují rodiče sami na ZŠ Milénova. Jednotlivé skupiny se budou v jídelně
stravovat odděleně.

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.

Prosím rodiče, aby zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli 



o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Shrnutí: 

1) Nutnost podepsat čestné prohlášení a seznámení s rizikovými skupinami před vstupem 
žáka do budovy školy + mít s sebou minimálně dvě roušky na den a sáček na jejich 
odložení.

2) Škola bude mít vzdělávací aktivity rozděleny do dvou částí:

dopolední (výuková) – 8:00 – 11:40

odpolední  (družina)- 11:40 – 16:00

3) Vstup do školy je umožněn pouze žákům, ti budou každodenně vyzvednuti ráno u vchodu 
do budovy na Cacovické 4 a po skončení výukové části opět ke vchodu odvedeni.

Vzhledem k povinnosti zákonného zástupce se vyjádřit k zájmu o docházku do školy, 
žádám všechny rodiče, aby tak učinili nejpozději do 15.5. 2020.

Žádám o vyjádření, zda:

1) Dítě bude navštěvovat školu

ANO – NE

2) Žák bude odebírat obědy

ANO – NE

3) Žák bude navštěvovat „družinu“

ANO - NE

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat.

S pozdravem a přáním pevného zdraví,

Simona Pokorná, ředitelka školy


