
Vážení rodiče,  

ministerstvo školství vydalo pokyny pro možnou osobní přítomnost žáků 1. až 5. ročníků ve 

školách od 25. 5. 2020. Žádáme vás, aby jste pozorně prostudovali následující pokyny 

ministerstva školství a nejpozději do 18. 5. 2020 dali škole na vědomí, zda se vaše dítě 

zúčastní nepovinné výuky ( přes aplikaci Bakalář ředitelce školy, popř. na email: 

skola@harrachov.cz ).  
Do škol budou moci docházet žáci 1. až 5. ročníků, přičemž nadále zůstává jako hlavní 

vzdělávací proud domácí výuka. Docházka nebude povinná. Organizaci samotné výuky si 

škola stanoví podle svého uvážení. Přihlášení žáci budou docházet denně. Výuka ve škole 

bude odpovídat rozsahem práci, která bude stejná pro žáky docházející do školy i pro ty, kteří 

pokračují v domácím vzdělávání. Nepůjde o výuku dle běžného rozvrhu hodin. Vzhledem 

k nutnosti rozdělit školní skupiny do maximálního počtu 15 žáků, budou výuku provádět 

pouze vyučující nespadající do rizikové skupiny, asistenti pedagoga a vychovatelka školní 

družiny. Vyučující spadající do rizikové skupiny budou nadále provádět distanční domácí 

formu výuky na dálku. Pro rodiče žáků navštěvujících školní družinu bude klasická školní 

družina uzavřena, nicméně bude-li zájem ze strany rodičů, škola zajistí dohled nad těmito 

dětmi do 15:45 a to ve třídě, v níž probíhala dopolední výuka a se skupinou žáků, kteří spolu 

trávili dopoledne. Ranní družina bude i nadále uzavřena. Míchání skupin a střídání tříd není 

ministerstvem školství povolen. Tímto žádáme rodiče žáků, kteří v běžném roce mají žáky ve 

školní družině, aby ředitelce školy zaslali informaci o zájmu o odpolední dohled. Školní 

kuchyně bude pro žáky účastnící se výuky otevřena, žáci nezúčastňující se výuky mohou 

čerpat obědy ze školní jídelny za cenu cizích strávníků do jídlonosičů. 

Jednou z podmínek účasti ve výuce je odevzdání čestného prohlášení o neexistenci 

příznaků virového infekčního onemocnění při prvním vstupu do školy.  

Škole je stanovena povinnost upozornit na rizikové faktory, které musí rodiče žáků 

docházejících do školy, zvážit: 

 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,  
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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 osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud 

některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti. 

Pohyb žáků po škole se bude řídit těmito principy (z doporučení MŠMT): 

Cesta do školy a ze 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“).  

 Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy 

nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).  
 

Žáci budou při první hodině osobní účasti ve škole seznamováni s pravidly zajišťujícími 

dodržení všech hygienických opatření. 

 

 

Příchod ke škole a pohyb před školou  

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:  

 Minimalizovat velké shromažďování osob před školou 

 Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými 

opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).  

 Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.  

 Škola stanoví zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy tak, 

aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy (žáci budou 

seznámeni první den školy) 

 

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení  
 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám!  

 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.  

 Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu 

a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.  

 

Ve třídě 

 Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na 

ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým 

mýdlem).  

 Je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.  

 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.  

 Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.  

 Je nutné zajistit takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup 

mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru)  



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

 

 

Výuka bude probíhat od 25. 5. 2020 dle mimořádných rozvrhů, nejpozději 21. 5. 2020 

budete informováni přes aplikaci Bakalář. 
 


