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Vzdělávací aktivity žáků od pondělí 25. 5. 2020

Vzdělávací aktivity
➢ Cílem vzdělávacích aktivit bude zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v 

rámci vzdělávání na dálku, opakování a upevňování učiva.
➢ Žáci, kteří se nezúčastní vzdělávacích aktivit ve škole, budou nadále plnit zadané úkoly na 

www.zakladniskolavilemov.cz – stránky tříd.

Organizace
➢ Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
➢ Příchod žáků do školy je stanoven v době od 7.00 – 7.45 hod, oběd bude probíhat v době 

od 11.20 -12.20 hod.
➢ Maximální počet žáků ve skupině je 15, zásada je 1 žák v lavici ve třídě. Předem stanovené 

složení skupin žáků, které je určeno předem, je neměnné.  Žáka nelze zařadit do skupiny 
po 25.5.2020.

➢ Dopolední vzdělávací aktivity budou pro žáky v kmenových třídách, pouze žáci 3. ročníku, 
kteří se přihlásili do odpoledních aktivit (školní družiny), budou pro vzdělávací aktivity 
přiřazeni k žákům 4. ročníku.  

➢ Odpolední aktivity( školní družina) budou končit v 16.00 hod, dřívější vyzvednutí dítěte 
po domluvě je možné. Aktivity mohou probíhat i v přírodě.

➢ Rodiče oznámí aktuální odchod dětí z odpoledních aktivit (školní družiny) na email: 
sd.vilemov@seznam.cz do 24.5.2020.

Žáci budou rozděleni do 3 skupin:
1. skupina – Mgr. Iveta Hajdová - 1. a 2. ročník
                 odpolední  aktivity ( ŠD) – Lenka Hacarová
2. skupina – Mgr. Dagmar Zapletalová – 4. ročník + žáci 3. ročníku, kteří jsou přihlášeni
                  na odpolední aktivity ( ŠD) – Bc. Blanka Weisgärberová Lakomá
3. skupina – Mgr. Pavlína Faltusová - 3. ročník + 5. ročník

            
Skupina Vyučovací

blok
Velká přestávka Vyučovací blok Oběd Odpolední

aktivity

1 7.45-10.00 10.00-10.20 10.20-11.20 11.20-11.40 11.40-16.00

2 7.45-9.20 9.20-9.40 9.40-11.40 11.40-12.00 12.00-16.00

3 7.45-9.40 9.40-10.00 10.00-12.00 12.00-12.20  -

            Podle pokynů vyučujících bude v průběhu vyučovacích bloků  dětem umožněn odchod 
            na toalety, svačina, pitný režim, těmto činnostem  není vymezen přesný čas.

Hygienická opatření
➢ Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům 

COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce 
dýchacích cest), nesmí vstoupit do budovy školy.

➢ Neprodleně po přezutí musí každý žák použít dezinfekci na ruce.



➢ Žáci se mohou pohybovat jen ve vymezených prostorách,  nesmí se stýkat s žáky z jiných 
skupin.

➢ Při přesunech dodržují žáci odstupy 2 metry od ostatních žáků i od zaměstnanců školy.
➢ Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
➢ Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení.
➢ Po příchodu do třídy si musí každý žák umýt důkladně ruce a použít dezinfekci na ruce.
➢ Při pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku ( rozhodne 

vyučující), pokud je zachován rozestup 2 metry. Pokud dochází k bližšímu kontaktu 
(skupinová práce), musí mít roušky i ve třídě.

➢ Při sejmutí roušky ji žák ukládá do sáčku.
➢ Žáci si po každém vzdělávacím bloku umyjí a vydezinfikují ruce ve své třídě.

Omlouvání žáka
➢ Škola vede evidenci o docházce žáka do skupiny. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 

dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda 
bude žák nadále do skupiny docházet. 

Stravování
➢ Rodiče přihlásí ve školní jídelně při MŠ Senice na Hané obědy.  Přihlášení posílejte na 

email: jidelna@mssenice.cz , nebo na telefonním čísle 585 947 304.
➢ Stravování bude žákům umožněno po skupinách za dostupných přísných hygienických 

podmínek a s rozestupy dětí.

Rizikové faktory
➢ Detailní popis rizikových faktorů najdete v Čestném prohlášení.
➢ Podepsané Čestné prohlášení odevzdá rodič (žák) v pondělí 25.5.2020 při nástupu

 do školy. Bez tohoto prohlášení nemůže být žák přijat.

            Podrobné informace najdete v příloze: 
              - Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020
              - Čestné prohlášení

                                                                                                  Mgr. Dagmar Zapletalová
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