
Vážení rodiče, 

ráda bych Vás seznámila s podmínkami otevření provozu naší ZŠ v době od 25.5. do 

30.6.2020. Při jejich sestavování jsem vycházela z manuálu MŠMT „Ochrana zdraví a provoz 

základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“.  

Výuka bude organizována do skupiny či skupin (v naší škole předpokládám vytvoření max. 2 skupin – 

z personálních a organizačně bezpečnostních důvodů), které mohou být tvořeny žáky různých tříd. 

Skupiny budou sestaveny z přihlášených žáků a jejich složení bude neměnné. O zařazení dítěte do 

skupiny rozhoduje ředitelka školy, žáka nelze zařadit do skupiny později než ke 25. 5. 2020. Systém 

prezenční výuky má především ulehčit rodičům, kteří chodí do zaměstnání. 

Každou skupinu povede pedagogický pracovník (vychovatelka či asistentka), třídní učitelky nadále 

vzdělávají svou třídu distančně.  

Vzdělávání bude organizováno pravidelně každý pracovní den (není tedy možné zorganizovat více 

skupin a střídat je např. po dnech). Cílem dopolední činnosti je zajistit vzdělávání žáků v rozsahu a 

v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku (děti budou pracovat na stejném učivu 

doma i ve škole). Cílem odpolední části (pokud bude personálně možné zajistit, to závisí i na počtu 

zájemců o školní skupiny) bude zájmové vzdělávání žáků. Za odpolední část nebudou vybírány 

poplatky za družinu.  

Ranní družina není organizována. Je zakázán pobyt a pohyb dětí účastnících se vyučování mimo 

školní areál (budova školy, školní zahrada). Není možné organizovat výuku v přírodě. Taktéž je 

zakázaná tělesná výchova. 

Skupiny 

Skupiny jsou utvořeny dle prostorových, technických a provozních možností naší školní budovy.  

Skupina č. 1 – ve stávající  2. třídě - max. 10 žáků 

Skupina č. 2 (pokud bude) – ve stávající  5. třídě – max. 10 žáků 

 

Vyučování začíná srazem před školou. Časy srazů jsou následující: 

Skupina č. 1 – sraz před hlavním vchodem do ZŠ v 7:40, odchod do školy v 7:45, mytí rukou, 

dezinfekce. 

Skupina č. 2 – sraz před hlavním vchodem v 7:50, odchod do školy v 7:55, mytí rukou, dezinfekce. 

Skupiny se nesmí vzájemně vůbec potkat (ani před vyučováním, ani během pobytu ve škole). Na sraz 

přicházejí děti i jejich doprovod vždy v roušce, všichni jsou povinni dodržovat dvoumetrové rozestupy 

(neplatí pro členy jedné domácnosti). Přijde-li dítě na sraz před školou pozdě, nebude ten den do 

budovy již vpuštěno.  

Před vchodem přebírá děti vyučující, který jim změří teplotu bezkontaktním teploměrem. Má-li dítě 

zvýšenou teplotu, je odesláno domů  a  vstup do budovy je mu zakázán.  



 

Vyučování končí ve 12:35 hod. (dle personálních možností a zájmu odpoledne v 15:OO hod. – 

v případě konání pouze jedné školní skupiny.)  

Vyzvedávají-li žáka rodiče, zvoní na odpovídající zvonek.  Dítě ze třídy odchází v roušce a samo, potká-

li se na chodbě s jiným odcházejícím dítětem, je povinnost dodržovat dvoumetrový odstup. Rodiče na 

školní zahradě musí mít na obličeji roušku, sejde-li se zde v jednu dobu více rodičů, musí dodržovat 

dvoumetrové rozestupy.  

 

             Pohyb dalších osob po budově školy 

 

Za žádných okolností nesmí rodiče ani další cizí osoby vstupovat do školy. Vstup je zakázán i 

zaměstnancům pošty a doručovacích společností, příbuzným zaměstnanců apod.  

Nepedagogický personál (školnice, uklízečky, kuchařky) a ředitelka školy nesmí přijít do přímého  

kontaktu se školními skupinami a vyučujícími, které skupiny vedou. Nepedagogický personál a 

ředitelka školy chrání své okolí nošením roušky či obličejového štítu.  

 

Pobyt dětí ve škole 

 

Pohyb dětí jedné skupiny po škole je vždy organizován vyučujícími tak, aby se žáci nikdy nesetkali 

s jinou skupinou či s personálem. Při přesunech musí žáci jedné skupiny dodržovat mezi sebou 

dvoumetrové rozestupy a při opuštění třídy musí mít nasazenou roušku.  

Před opuštěním třídy si žáci vždy nasadí roušku. Při event. skupinové práci si žáci taktéž nasadí 

roušku. 

Každý žák musí mít na den minimálně dvě čisté roušky a sáčky na jejich uložení. Při příchodu do 

třídy, po umytí a dezinfekci rukou a zasednutí do lavice, žák roušku sundá, uloží ji do sáčku. 

První roušku děti užívají dopoledne, druhou odpoledne. Jejich výměnu provedou na pokyn vyučující.  

 

Organizace přestávek a použití toalet 

 

Přestávky mezi vyučovacími hodinami tráví žáci ve třídě.  

Skupina bude mít možnost trávit jednu vyučovací hodinu dopoledne a jednu event. odpoledne 

venku. Skupiny se na školním hřišti nesmí potkat. Při pobytu venku musí mít žáci nasazené roušky a 

dodržovat dvoumetrové rozestupy!!! (I když se jedná o žáky jedné skupiny.) Nelze tedy počítat 

s kolektivními hrami (např. fotbal, vybíjená apod.) 



 

Žáci nesmí během pobytu ve škole opustit školní pozemek, na školní pozemek by neměl být 

umožněn vstup jiným osobám (osoby vyzvedávající si děti ze školy mají přístup umožněn).  

Každá skupina využívá své toalety. Žák na toaletu odchází vždy samostatně poté, co svůj úmysl 

oznámí paní učitelce. Před odchodem na toaletu si nasadí roušku. Po užití toalety si umyje mýdlem a 

teplou vodou ruce a použije dezinfekci. 

1. Skupina – využívá dívčí toalety v šatně školy (chlapci i dívky),  

2. Skupina – využívá chlapecké toalety v šatně školy (chlapci i dívky) 

 

Toalety budou vybaveny mýdlem a dezinfekcí na ruce. Úklid toalet bude probíhat denně, dezinfekce i 

během provozu.  

HYGIENICKÉ PŘEDPISY 
 

Kromě výše popsaných předpisů a zvýšené běžné hygieny je předepsáno: 

 

- Po každé vyučovací hodině a po každé přestávce mytí rukou vodou a mýdlem v délce 20 – 30 

sekund a použití dezinfekce. 

- Větrání místností min. 5 minut každou hodinu (za hezkého počasí neustále). 

- Vyučující pravidelně během dne dezinfikuje ve své třídě kliku, vypínače, lavice a všechny 

plochy, kterých se dotýká větší množství osob. 

- Zaměstnanec školy během dne pravidelně dezinfikuje kliky u dveří, zvonky, toalety a 

umyvadla na toaletách. 

- Škola zajišťuje pro děti hygienické potřeby včetně dostatečného množství dezinfekce.  

- Děti při pobytu ve třídě tráví většinu času v lavici tak, aby byly dodrženy  1,5 – 2 metrové 

rozestupy. Pohyb o přestávkách je možný pouze tak, aby byly dodrženy 1,5 – 2 metrové 

rozestupy. Skupinová práce je možná v omezené míře (dle uvážení vyučující), vždy s použitím 

roušky. 

- Při skupinové práci není vhodné užívat her, stavebnic a didaktických pomůcek, kterých se 

dotýká více dětí najednou.  

 

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 

(zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích 

cest), nesmí do školy vstoupit. Vyučující není oprávněn a ani vzdělán k tomu, aby byl schopen 

rozlišovat mezi infekcí dýchacích cest a alergií. Na každé dítě s infektem bude nahlíženo jako na 

nemocné!!! 

 

Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je umístěn do 1.třídy ZŠ, která slouží 

jako izolace. Rodiče budou kontaktováni s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření 

informuje škola spádovou hygienickou stanici.  



 

Ostatní žáci z dané skupiny pak změní aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud 

není známý zdravotní stav indisponovaného žáka. V případě potvrzení nákazy se postupuje dle 

instrukcí hygienické stanice (karanténa žáků, karanténa vyučující). 

 

Pokud se u vyučující příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí v nejkratším 

možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Ředitelka školy zajistí okamžitou náhradu 

vyučující jiným zaměstnancem školy. Žáci změní aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, 

dokud není znám zdravotní stav indisponovaného.  

 

                        STRAVOVÁNÍ 
 

Svačiny si žáci přinášejí z domova. Obědy budou poskytovány za přísných hygienických podmínek, 

které škola zpracuje ve směrnici. (Např.: Každá skupina bude stravována samostatně. Každý žák musí 

mít na svém místě v jídelně připraven svůj příbor, nalitý nápoj. Žáci jsou taktéž posazeni 1,5 – 2 metry 

od sebe. Do ŠJ přicházejí s rouškou, tu odloží pouze v době jídla do vlastního sáčku.)   

 

Rodiče, kteří chtějí, aby jejich dítě v  době od 25.5. do 30.6.2020 chodilo do školy, jsou povinni dítě 

k prezenční výuce přihlásit  18. a  19.5.2020 následujícím způsobem: 

 

- Doručením vyplněné přihlášky (přesné instrukce budou zveřejněny po ukončení 

dotazníkového šetření  15.5.2020), 

- podepsáním prohlášení o prostudování a porozumění SMĚRNICI k provozu školy za 

mimořádných podmínek od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020., 

- podepsáním seznámení s pravidly vyloučení žáka z prezenční výuky (opakované porušení 

hygienického pravidla po upozornění zákonných zástupců) a 

- podepsáním čestného prohlášení.  

 

V případě, že počet přihlášených dětí překročí naše možnosti, budou děti k přijetí přijímány na 

základě kritérií, které stanoví ředitelka školy (např. zaměstnání rodičů mimo bydliště).  

 

Po přihlášení přijde rodičům nejpozději v pátek 22. 5. 2020 mail se zařazením dítěte do skupiny, 

jménem vyučujícího, kontaktem na vyučujícího a časem nástupu do školy.  

Co je dobré vědět před odesláním přihlášky 

 



- Nástupem dítěte do prezenční výuky přichází rodič o ošetřovné. 

- Pokud si prezenční výuku dítě či rodiče rozmyslí, dítě může samozřejmě zůstat doma, nelze 

však již znovu zažádat o ošetřovné. Za dítě, které odstoupí, není možné přibrat jiné dítě. 

Status náhradníka neexistuje. 

- Patří-li dítě či člen domácnosti do rizikové skupiny, je třeba zvážit účast dítěte na prezenčním 

vzdělávání. Rodičům ošetřovné zůstává. Chronické onemocnění dítěte či soužití se starší 

osobou v jedné domácnosti se nedokládá.  

- Je nutné pravdivě podepsat potvrzení o bezinfekčnosti. V případě nedodržení bezinfekčnosti 

hrozí právní a finanční postihy.  

- V případě podezření na onemocnění dítěte nebo jakýkoli kontakt s osobou, u které je 

podezření na onemocnění COVID 19 je neprodleně nutné hlásit tento fakt vyučující a nechat 

dítě doma.  

- Upozorňujeme, že v případě uvalení karantény pobírá zaměstnanec 60% platu (ošetřovné 

nyní činí 80% platu).  

- Základním způsobem plnění Školního vzdělávacího obsahu nadále zůstává distanční výuka.  

 

 

Po pozorném přečtení podmínek provozu Vás chci všechny požádat o vyplnění krátkého předběžného 

online dotazníku (viz níže).  

Děkuji za spolupráci, Mgr. Lenka Hejnicová. 

 

Dotazník pro rodiče k účasti ve školní skupině ZŠ: 

klikněte na odkaz 

https://www.survio.com/survey/d/M2P7B8U3T6D2M7H9G 

 

nebo použijte QR kód 

 

https://www.survio.com/survey/d/M2P7B8U3T6D2M7H9G

