
   
 

   
 

Informace pro zájemce o školní skupinu (ŠS) od 25. 5. 2020  

(platné k 11. 5. 2020 dle pokynů MŠMT) 

 

Přihlášení do ŠS  

Nárok na školní skupinu mají pouze žáci prvního stupně. Závazné přihlášení prostřednictvím 

vyplněné přihlášky do 18. 5. 2020. Formulář bude k dispozici na stránkách ZŠ, případně si jej 

můžete vyzvednout v sekretariátu školy (Komenského 964). Po 18. 5. 2020 již nebude možné 

žáka do skupiny přihlásit. Přihlášky odevzdávejte naskenované emailem na 

kozmova@zssmrzovka.cz, nebo osobně do schránky za budovou II. stupně (Komenského 

964) do 18. 5. 2020.  

V den nástupu žáka/žákyně do skupiny bude nutné předat vyučujícímu čestné prohlášení. K 

dispozici na webu nebo v sekretariátu školy. V případě, že žák/žákyně nebude mít v den 

nástupu čestné prohlášení podepsané s sebou, nebude mu umožněn pobyt ve skupině.  

 

Docházka do ŠS 

Ve skupině může být maximálně 15 žáků. Po 18. 5. 2020 (dle počtu přihlášených) budou žáci 

rozděleni a bude jim přidělen vyučující na dopolední část a na odpolední část. Složení skupin 

je neměnné. Nepřihlášení žáci již nebudou mít možnost se do skupin zařadit. Nelze ani 

přecházet do jiné skupiny. O zařazení do skupiny rozhodne ředitelka školy. 

Docházka do ŠS je dobrovolná. Na základě písemné informace může být kdykoliv ukončena. 

V takovém případě na ni nelze navázat. V případě uvolnění (lékař, nemoc), musí být vždy 

písemná omluvenka. Nedostaví-li se žák bez omluvy do 3 dnů, bude ze skupiny vyloučen.  

 

Výuka 

Všechny skupiny začínají v 8.00. Dopolední část končí ve 12.00. Odpolední část končí v 16.00 

a týká se výhradně žáků prvních až třetích tříd. Ranní družina není otevřena.  

Žáci čtvrtých a pátých tříd nemají z kapacitních a personálních důvodů na odpolední část 

nárok.  

Žáci, kteří nebudou do školních skupin přihlášeni, budou vzděláváni nadále stejným 

způsobem jako doposud.  

 

Jídelna 

Školní jídelna bude v provozu. Složení jídelníčku bude odpovídat aktuální situaci. Na oběd 

budou mít nárok jen předem přihlášení žáci a jen žáci první až čtvrté třídy. Páťáci z 

provozních důvodů na oběd nárok nemají. O způsobu přihlašování, platbách a formě 

vydávání budou informováni jen ti, kteří se přihlásí do 18. 5. 2020 do ŠS.  
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Hygiena  

Žáci budou muset dodržovat požadavky plynoucí z pokynů MŠMT. Nošení roušek bude 

povinné po celou dobu pobytu ve škole. Sejmout je bude možné pouze na pokyn 

vyučujícího, případně kvůli občerstvení. Další pravidla a požadavky budou předány jen 

přihlášeným.  

 

Další informace týkající se umístění skupin, vyučujících dopolední a odpolední části, 

přesného rozvrhu, hygieny atd. budou předány zákonným zástupcům předem přihlášených 

žáků.  

 

V případě změn ze strany Vlády ČR či MŠMT budou tyto informace upraveny.  

 

Ve Smržovce dne 11. 5. 2020 

Vedení ZŠ Smržovka 

 

 


