
Základní škola a mateřská škola Olešná, okres Pelhřimov

Organizační záležitosti k nástupu žáka do ZŠ

Vážení rodiče, 

v souladu s doporučením Krajské hygienické stanice, dokumentem MŠMT „Provoz 
základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“ a s pravidly v době pandemie 
koronaviru, bude provoz ZŠ obnoven dne 25.5.2020 za těchto podmínek:

1. Provoz základní školy: 7.30 – 15.00hod.
2. Dopolední výukový blok začíná v 8.00hod. (ke škole je nutno přijít 10 minut 

předem, aby byl zajištěn příchod do třídy v souladu s hygienickým předpisy 
a nachystání pomůcek na výuku).

3. Žáci budou rozděleny do dvou skupin: 
skupina A – dlouhý provoz 7.30 -15.00 hod. ve II. třídě   
skupina B - krátký provoz 7.30 – 12.00hod. ve III. třídě

4. Dopolední výuka končí obědem.
5. Odpolední skupinové aktivity probíhají pro skupinu A (7.30 -15.00hod.). Žáci se 

budou pohybovat ve své třídě nebo na školním hřišti. (vhodné oblečení).
6. V případě přihlášení žáka k výuce se stává výuka povinnou. Při absenci žáka je

nutná omluva do 3 dnů. Zákonný  zástupce  je  povinen  vyjádřit  zájem  o docházku
do  školy do 18. 5. 2020.

7. Žák si na každý den přinese 2 vlastní roušky a 2 sáčky na roušky (skupina A bude mít 
3 roušky), svačinu, pití na celý den, potřeby na výuku. Tělesná výchova nebude. 
Prosíme o plné vybavení penálu, žáci si nesmí půjčovat věci.

8. Vyzvedávání  žáků  bude  upřesněno  po  individuální  domluvě.  Upozorňujeme
však, že přístup rodičů a doprovodu je do budovy ZŠ přísně zakázán. Rodič svůj
příchod ohlásí zazvoněním na zvonek ZŠ a vyčká na kontakt s učitelem. Prosíme
o vyplnění způsobu odchodu žáka, který je přílohou tohoto dokumentu (viz. níže).

9. Při příchodu a odchodu ze školy žáci i jejich doprovod postupují v souladu s aktuálně
platnými krizovými nebo mimořádnými opatřeními (roušky, rozestupy atd.)

V případě, že Vaše dítě nastoupí do základní školy, Vás tímto žádáme o odevzdání Čestného
prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a tohoto potvrzeného
dokumentu „Organizační pokyny k nástupu žáka do ZŠ s vyjádřením o způsobu odchodu
žáka ze ZŠ“.  

Dokumenty budou k dispozici na webu školy a rozeslány rodičům emailem. V případě,
že nemáte možnost tisku, jsou tiskopisy k dispozici i u vstupu do základní školy každý
pracovní den v dopoledních hodinách. 

Odevzdat můžete:

1. naskenované dokumenty emailem na adresu: skola@olesna.cz
2. do poštovní schránky základní školy 
3. zaslat poštou na adresu: ZŠ a MŠ Olešná, Olešná 54, 39301Pelhřimov

Dokument je potřeba odevzdat do 18. května 2020.

Pro  žáky,  kteří  se  nebudou  účastnit  přímé  výuky  v základní  škole,  budou  platit
dosavadní podmínky distanční výuky.

mailto:skola@olesna.cz


Způsob odchodu žáka ze ZŠ

Jméno žáka:………………………………………………………..

Žák odchází:

a) sám, čas odchodu: …………………………
b) v doprovodu, čas odchodu: ………………..

Děkujeme za dosavadní spolupráci a těšíme na setkání.


