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Vážení rodiče,  

obracíme se na Vás, abychom Vás informovali o provozních podmínkách v souvislosti 

s otevřením základní školy od 25. 5. 2020. 

 

 

Organizace základního vzdělávání – provozu školy a hygienických opatření 

 

 

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

krizovými opatřeními, zejména: 
- Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky. 

- Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními ( není tedy 

nutné např. u doprovodu žáka/ členů společné domácnosti ). 

Vstup do budovy školy 

 
- Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, ne doprovázejícím osobám. 

- Před školou není možné se shromažďovat.  

- Před vstupem do budovy školy si žáci ZŠ vydezinfikují ruce za pomoci zaměstnanců školy. 

- Pro žáky 1. a 2. ročníku bude škola otevřena od 7:15 do 7:40h. Vyučování v I. třídě ( 1. a 2. 

ročník) bude zahájeno v 7:45h. Žáci 3. – 5. ročníku ZŠ budou přicházet do školy od 7:40 do 8:00. 

V 8:00 h. bude zahájeno vyučování. Ranní družina nebude otevřena.  

- Každá třída začíná vyučování v jiný čas, aby se zabránilo potkávání žáků v šatně, o přestávce, na 

obědě. 

- 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. 

- 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. 

- Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka čestné prohlášení, které je možné 

podepsat před vstupem do školy nebo stáhnout z webových stránek školy a podepsané poslat po 

dítěti první den:  

- písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a  

písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. 

horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) 

- Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše nebo nebude doručen při prvním vstupu 

do školy, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.  

Čestné prohlášení bude rodičům žáků, kteří nastoupí do školy, zasláno emailem v úterý 19. 5. 

2020. 
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V budově školy 

 

- Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor je nutné 

organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci. 

- Složení skupin žáků je stanoveno předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv 

změnám ve složení skupiny žáků. 

- V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je 

zachován rozestup 2 metry ( nejméně 1,5 metru ).  

- Lavice budou rozmístěny tak, aby byl dodržen stanovený odstup mezi žáky. 

- Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. 

- V každé třídě je nezbytné často větrat. 

 

Skupiny žáků 1. stupně 

 

- Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15, s tím, že je nezbytné dodržet zásadu 1 žák 

v lavici. Dle dotazníkového šetření bychom měli vyučovat ve 2 školních skupinách ( I.třída = 1. 

+ 2. ročník asi 11 žáků, II. třída = 3. – 5. ročník  13 žáků ). 

- Složení skupin žáků je stanoveno předem a je neměnné po celou dobu od opětovného 

umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. Žáka nelze zařadit do školní skupiny 

později, než k 25. 5. 2020.  

 

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). 

 

- Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený níže 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. 

 

Pravidla pro poskytování školního stravování 

 

 



- Školní stravování bude probíhat běžným způsobem při zajištění níže uvedených pravidel.  

- V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin. 

- Před a po servírování jídla budou stoly umyty a vydezinfikovány.  

- Příbory si žáci nebudou sami brát z hromadně  a volně uložených zásobníků.  

- Před a po výdeji stravy budou dodržována  pravidla umytí rukou. 

- Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla. 

Vzdělávací aktivity žáků 

 
- Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den. 

- Dále bude pokračovat distanční výuka žáků stejným způsobem jako dosud. 

-  Obsah a formu všech vzdělávacích aktivit je nutno volit tak, aby byla zajištěna hygienická a 

epidemiologická opatření. 

- Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, 

žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude 

žák nadále do skupiny docházet. 

- Výuka tělesné výchovy v běžné podobě není možná. 

- Zařazení pohybových chvilek na protažení a relaxaci je doporučené, stejně jako pobyt ve 

venkovním prostředí na pozemku školy. Aktivity mimo areál školy nejsou možné. 

 

Ukončení dopoledního vzdělávání bude ve 12:00 hodin. Potom půjdou žáci postupně po 

skupinách na oběd. Odpolední družina bude pro žáky 1. – 2. ročníku do 16:30 hodin. 

S rodiči žáků vyšších ročníků přihlášených do odpolední družiny ( skupiny ) budeme 

individuálně řešit možnost docházky. Dle předběžného  šetření se jednalo o 2 žáky z 3. – 

5. ročníku.  

 

 

Vážení rodiče, 

obracíme se na Vás s dotazem, zda za těchto podmínek stanovených základní školou, 

nastoupí Vaše dítě do ZŠ. 

V předešlém šetření jste někteří ještě nevěděli, jak se rozhodnete a naše dotazy jste 

nezodpověděli anebo zakroužkovali vše. Nyní však potřebujeme pečlivě vyplnit 

přiložený dotazník. Po 25. 5. 2020 již nelze měnit složení skupin, proto prosím o 

pečlivé zodpovězení otázek a poslání dotazníku zpět na email třídního učitele nebo 

vhození do schránky školy do pondělí 18. 5. 2020. U jednotlivých otázek můžete 

zakroužkovat pouze 1 odpověď.  

Děkujeme za spolupráci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dotazník 

 

 

Jméno a příjmení dítěte: 

 

Odpověď zakroužkujte. 

 

 

 

Nastoupí Vaše dítě v pondělí 25. 5. 2020 do školy?   ANO  NE 

  

 

 

 

Pokud ano, pokračujte ve vyplňování otázek níže. 

 

Bude Vaše dítě obědvat ve škole?     ANO   NE 

 

Bude Vaše dítě navštěvovat odpolední družinu ( skupinu )?  ANO   NE 

 

 

 

Pokud Vaše dítě do školy 25. 5. 2020 nenastoupí, pokračujte ve vyplňování otázek 

níže. 

 

Budete chtít k distančnímu vzdělávání využít konzultace?  ANO  NE 

 

 

Pokud ano, vyberte, o jaký druh konzultace máte zájem. 

 

 

konzultace přes Skype   osobní konzultace ve škole 
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