
Základní škola a Mateřská škola Chbany, okres Chomutov, příspěvková organizace 

 

Informace pro rodiče žáků 1. stupně 

 
Vážení rodiče,  

na základě Harmonogramu rozvolňování opatření je umožněna od 25. května osobní 

přítomnost žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity 

nepovinného charakteru formou školních skupin – max. 15 žáků ve skupině (jedno dítě v 

lavici), bez možnosti měnit složení skupin.  

 

V nejbližších dnech budete osloveni třídními učiteli za účelem zjištění počtu dětí a stanovení 

organizace skupin ve škole. Upozorňuji zejména na nemožnost pozdějšího nástupu dítěte, 

tzn., že dítě musí být zapsané ve skupině 25. května, pozdější nástup (zápis do skupiny) již 

není možný.  

 

Nejpozději při prvním příchodu do školy žák odevzdá Čestné prohlášení o neexistenci 

příznaků virového infekčního onemocnění podepsané zákonným zástupcem.  

 

Vstup do školy není povolen doprovázejícím osobám. U dveří školy, je k dispozici zvonek, 

který využívejte při příchodu s dětmi mimo vymezenou dobu – pouze výjmečné situace!!! 

Žáci 1. – 4. ročníku budou přicházet do školy v 7.45 hod. 

Zde si vaše děti převezme pedagogický pracovník školy. V prostoru před vstupem do školy je 

nutné dodržovat rozestupy 2 m.  

 

Všichni zaměstnanci i žáci jsou povinni ve společných prostorách nosit roušky, každý žák 

musí mít min. 2 roušky na den a sáček na uložení roušky – (Zabezpečí škola). Roušku mohou 

žáci sejmout pouze při vyučovací hodině na pokyn učitele. Dezinfekce pro žáky budou 

umístěny v každém patře školy a u jídelny.  

 

Docházka žáků bude evidována, pokud se žák dostaví k výuce 25. května, je nutné následně 

každou jeho nepřítomnost řádně omluvit.  

 

Výuka bude probíhat zhruba 4 vyučovací hodiny, poté budou žáci odcházet dle 

harmonogramu na oběd, v odpoledních hodinách setrvají ve stejné skupině do odchodu 

domů. Provoz školy je od 7,45 hodin do 15,00 hodin. Pro odchody domů žádáme vyplnit 

tiskopis – Odchody domů od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020. Žák odevzdá první den příslušnému 

pedagogovi. Prosíme o zvážení nutnosti delšího setrvávání žáků ve škole. 

  

Vážení rodiče, předem děkujeme za spolupráci při dodržování hygienických požadavků.  

 

 

 

 

 

 

 

Ve Chbanech 13. 5. 2020       Mgr. Jiřina Kříčková  

ředitelka školy 



Základní škola a Mateřská škola Chbany, okres Chomutov, příspěvková organizace 

 

Informace k opětovnému otevření MŠ 
 

Vážení rodiče,  

připravujeme otevření mateřské školy v nejbližších dnech. Budete osobně nebo telefonicky 

osloveni s žádostí o informaci, zda vaše dítě nastoupí do mateřské školy po jejím otevření.  

  

Upozorňujeme na nutnost dodržování zvýšených hygienických opatření, kterými jsou 

zejména:  

 

- Předškolního vzdělávání se mohou účastnit pouze děti bez příznaku onemocnění (kašel, 

rýma, teplota) na základě ranního filtru (měření teploty, kontrola známek akutního 

onemocnění) – dítě se známkami infekčního onemocnění nelze přijmout do kolektivu 

- Doložení čestného prohlášení rodičů, že dítě nemá příznaky infekčního onemocnění a není v 

kontaktu s osobou s rizikovými faktory (viz prohlášení)  

- Vstup do školy není povolen doprovázejícím osobám. U dveří školy, je k dispozici zvonek, 

který využívejte při příchodu s dětmi. Po zazvonění si přijde vaše dítě převzít pedagogický 

pracovník školy. V prostoru před vstupem do školy je nutné dodržovat rozestupy 2 m.  

 

- Děti v mateřské škole nejsou povinni nosit v prostorách školy roušky. Ostatní zaměstnanci i 

žáci základní školy jsou povinni ve společných prostorách nosit roušky. Dezinfekce pro žáky 

budou umístěny v každém patře školy a u jídelny. 

  

- Použití dezinfekce na ruce – vždy po příchodu do školy  

- Zákaz nošení vlastních hraček z domova.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Chbanech 13. 5. 2020       Mgr. Jiřina Kříčková  

ředitelka školy 


