
Osobní přítomnost žáků 2. stupně  

 

 

Od 8. 6. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 2. stupně ve školách.  

Žákům je umožněna přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů: 

 Individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím 

navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného 

učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.  

 Socializační aktivity (třídnické hodiny) 

 Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní 

přítomnosti žáků zůstaly ve škole.  

 Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb. 

 Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.  

Organizace aktivit 

 Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení (uvedené v příloze). 

 S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny 

žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci 

podle konkrétních potřeb.   

 Organizaci a termíny třídnických hodin dohodnou individuálně prostřednictvím elektronické 

komunikace dle potřeb a  zájmu žáků třídní učitelé. 

 Obdobným způsobem si  dohodnou žáci i konzultace  s učiteli předmětů, ve kterých budou 

mít o konzultaci zájem. 

 Maximální počet žáků ve skupině je 15. 

 Obsah a forma všech vzdělávacích a zájmových aktivit bude volena tak, aby byla zajištěna 

hygienická a epidemiologická opatření. 

 Škola povede evidenci o docházce žáků  

 

Školní stravování 

 Vzhledem k tomu, že se nebude jednat o běžnou  výuku, a ani z organizačních důvodů to není 

možné, nebude žákům 2. stupně poskytováno školní stravování. 

Základní hygienická pravidla  

Žáci jsou povinni dodržovat níže uvedená základní pravidla stanovená krizovými opatřeními: 

 Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). 

 Dodržení odstupů 2 metry nejedná-li se výlučně o členy domácnosti. 

 Minimalizovat velké shromažďování osob před školou i ve vnitřních prostorách školy. 

 Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.  

 Všichni žáci i zaměstnanci jsou povinni nosit ve společných prostorách roušky.  

 Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.   

 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). 



 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. O aktuálním užívání roušek rozhoduje 

vyučující resp. přidělený pedagogický pracovník s ohledem na podmínky v učebně a 

provozované aktivity. 

 Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. 

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

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.  

 

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. Zatím stále platí, že pokud se 

nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry a nejedná-li se výlučně o členy 

domácnosti, užívají roušky.. 
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