
  

Vážení rodiče,   
  
Věnujte prosím patřičnou pozornost informacím k znovuotevření základní školy. Vycházíme z metodického pokynu 
MŠMT - PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020, zveřejněného dne 2. 5. 2020.  
  
Základní škola bude znovu otevřena, za níže uvedených podmínek, od:  
  
1. 11. 5. 2020 - pro žáky 9. ročníku, (pro účely přípravy na přijímací zkoušky.)  
  
2. 25. 5. 2020 - pro žáky 1. - 5. ročníku  
  
3. Osobní přítomnost žáků ve škole bude podmíněna doručením podepsaného čestného prohlášení o neexistenci 

příznaků virového infekčního onemocnění a písemného seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených 
Ministerstvem zdravotnictví. (viz příloha)  

  
4. Zákonní zástupci žáků 1. - 5. ročníku vyplní v systému Bakaláři "anketu", zda dítě bude od 25. 5. 2020 docházet do 

školy, či nikoliv. Anketu prosím vyplňte nejpozději do 11. 5. 2020, abychom mohli připravit a včas avizovat 
organizaci skupin, rozvrhů hodin, atd.  
Pozn. Anketu naleznete po přihlášení do systému Bakaláři v levé liště - Ankety - vyplňování anket.  

 

Informace o provozu školy  
  
 Provozní doba školy bude stanovena s ohledem na počet skupin od 7:35 do 16:00  
 Rozvrh začátku a konce vyučování, včetně rozdělení do skupin, rozvrhu hodin v jednotlivých skupinách bude 

zveřejněna až na základě počtu přihlášených žáků.  
 Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O 

zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.  
 Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině by se neměli měnit, umožní li to personální podmínky.  
 

Informace o hygienických opatřeních  
  

1. Příchod ke škole a pohyb před školou  
  
 Žáci budou přicházet ke škole v časových rozestupech, před školou se v daný čas vyskytuje vždy jen ta skupina žáků, 

které začíná vyučování (dle rozpisu začátku vyučování v jednotlivých skupinách)  
 Před školou všechny osoby dodržují odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými 

opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).  
 Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.  
 Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny a vyzvedává je.  
 Po skončení vyučování a odchodu ze školy se žáci v prostorách před školou nezdržují.  
  



  

2. Vstup do budovy školy nebo školského zařízení  
  
 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.  
 Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.  
 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.  
 Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.   
 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném 

upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny 
či přípravy.  

 Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se 
zamezilo setkávání žáků z různých skupin.  

  

3. V budově školy  
  
 Přesuny skupin žáků probíhá vždy pod pedagogickým dohledem, při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 

metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5metru).  
 Pohyb o přestávkách a návštěva toalet bude žákům umožněna pouze na chodbě v blízkosti své učebny.   
 Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.  
 Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a 

jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.  
 Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.  
 Nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné osušení rukou je umístěna na 

umyvadlech ve školní jídelně, v místnosti určené pro izolaci osoby s podezřením na nákazu COVID 19   
 Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány do tříd.  
 Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu podobu 5 min).  
 Úklidový personál je informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a 

předmětů.  
 Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, bude prováděno 

nejméně jednou denně.  
 Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, bude prováděna několikrát denně (např. 

kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách).   
 Alergenní prostředky nejsou používány.  
 Odpadkové koše se kontrolují průběžně; vyprázdněny jsou minimálně jednou denně.  
  

4. Ve třídě  
  
 Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. (Doporučuje se i 

předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).  
 Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.  
 V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 

metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve 
třídě. O nasazení roušky rozhodne vždy pedagog.  

 Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.  
 Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.  
 V každé třídě je nezbytné často větrat(minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).  
 Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.   
  

5. Při podezření na možné příznaky COVID-19  
  
 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.  

  

6. Zajištění školního stravování  
  
 Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů.   



  

 Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.   
 V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků.   
 Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. A dále je nutné zajistit rozestupy mezi jednotlivými 

skupinami.  
 Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.   
 Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.  
 Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.  
 Stravování bude od 25. 5. 2020 zajištěno pouze pro žáky 1. - 5. ročníku na základě přihlášeného obědu.  
 Přihlášky a odhlášky stravy budou možné na www.strava.cz  

  

Způsob předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků  
  
 Žáci jsou předávání a vyzvedáváni před školou v předem stanovených časech  
 Omlouvání žáků je možné v systému Bakaláři   

  
  

Obsah vzdělávání  
  
1. - 5. ročník  
 Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část.   
 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. Jedná se především o hlavní vzdělávací 

obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku.   
 Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků.   
 Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.  

  
9. ročník  
 Obsahem vzdělávání žáků 9. ročníku je učivo především z předmětů přijímací zkoušky (ČJ, M), cílem je příprava na 

přijímací zkoušku.   
  
 Žáci, kteří se ve škole nebudou moci osobně účastnit vzdělávání, na základě nesplnění vymezených podmínek 

uvedeného čestného prohlášení, budou dostávat nadále naší podporu formou distančního vzdělávání na dálku.  
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