
Obnovení provozu základní školy  

(dle hygienických pokynů MŠMT - OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V 
OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020  ze dne 30. 4. 2020) 

 

Nejdůležitější informace: 

- od 25. 5. 2020 – možnost žáků účastnit se vzdělávacích aktivit ve škole 
- vyjádření zájmu – přihlášení dítěte do školy – nejpozději do 18. 5. 2020  
- při 1. vstupu do školy - povinnosti podepsat čestné prohlášení a seznámení s rizikovými 

skupinami  
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve 
škole umožněna. 
 

- provozní doba školy:  1. školní skupina (1. - 3. ročník) 7,40 – 15,30 hodin 
2. školní skupina (4. – 5. ročník) 7,50 – 13,30 hodin 

- složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, žáka nelze zařadit do školní skupiny 
později než k 25. 5. 2020 

 

Další informace: 

Cesta do školy a ze školy  

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla: 

- zakrytí úst a nosu rouškou 
- dodržení odstupů 2 metry (není nutné např. u členů společné domácnosti) 

 

Příchod ke škole a pohyb před školou, vstup do školy  

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:  

- do ZŠ může přijít pouze žák absolutně zdravý (nelze tolerovat jakoukoliv rýmu, kašel, 
zvýšenou teplotu či jiné příznaky onemocnění)   

- ranní družina (ani klub) není poskytována 
- sraz žáků 1. školní skupiny (žáků 1., 2, a 3. ročníku) - v 7,40 hodin před školou 
- sraz žáků 2. školní skupiny (žáků 4. a 5. ročníku) - v 7,50 hodin před školou,  
- žáci se budou řadit na předem vymezené místo před školou 
- žákům bude změřena tělesná teplota, poté budou odvedeni do tříd  
- vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám 

 

Odchod ze školy 

- žáci odcházejí do šaten tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin 
- možnosti odchodů: 

o 1. dítě odchází samo dle času stanoveného rodičem, nezdržuje se před školou  
o 2. doprovod zazvoní na ŠD, oznámí svou přítomnost a bude čekat na dítě před 

školou 



V budově 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 uložení roušky). 
 

Ve třídě  

- maximální počet žáků ve skupině je 15, v jedné lavici sedí jeden žák  
- po příchodu do třídy a po každém vzdělávacím bloku si žáci důkladně umyjí ruce a použijí 

dezinfekci na ruce  
- v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, ale máme pro 

každého žáka připraven štít, který bude po odchodu žáka vydezinfikován a připraven na 
další den   

- pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě 
- při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku  

 

Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně  

- školní aktivity budou probíhat od 8 hodin 
- konec aktivit je stanoven pro 1. školní skupinu na 15,30 hodin, pro 2. školní skupinu s 

přihlédnutím k personálním možnostem na 13,30 hodin.  
- odchod nebo vyzvednutí žáka v dřívějších odpoledních hodinách je možný – odchody nám 

nahlásíte v týdnu před otevřením školy 
 

- cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci 
vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP 
školy 

- smyslem vzdělávacích aktivit v této době není primárně sběr podkladů pro hodnocení na 
vysvědčení 

- výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná.  
 

- cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části 
vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.  

- budeme využívat pobyt ve venkovním prostředí na pozemku školy (aktivity mimo areál 
školy nejsou možné)  

 

Poskytování školního stravování  

- v tuto chvíli existují 2 varianty:  

• 1. školní stravování – vydávání klasických obědů při zajištění daných pravidel.  

• 2. žáci si přinesou vlastní stravu (namísto oběda).  

- konečné řešení oznámíme v týdnu před zahájením výuky podle počtu přihlášených žáků 
(vzhledem k omezeným prostorovým podmínkám školní jídelny by v případě většího počtu 
strávníků nebylo možno zajistit hygienické podmínky ve školní jídelně. Žáci by jedli svou 
stravu ve třídách.) 

 



Omlouvání žáků 

- telefonicky do 3 dnů od začátku nepřítomnosti, škola bude požadovat informaci o důvodu 
nepřítomnosti a o tom, zda bude žák do skupiny nadále docházet 

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19 ve škole 

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

- Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do 
samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité 
vyzvednutí žáka, poté hygienickou stanici.  

 

Osoby s rizikovými faktory  

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:  

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.  

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s 
dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.  

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou 
např. hypertenze.  

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) 
při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,  

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).  

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.  

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce 
ledvin (dialýza). 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární) 

 

Co dělat, když žák patřící do rizikové skupiny  

- Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše 
nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.  
 

- Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do 
rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.  
 

- 25. 5. při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka čestné prohlášení, 
které je možné podepsat i před vstupem do školy:  

o jde o písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem 
zdravotnictví,  

o písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění 
(např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).  

 

 


