
ORGANIZACE A PRAVIDLA ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLY 25. 5. 

• Od 25. 5. mají žáci možnost účastnit se vzdělávacích aktivit ve škole – nástup do školy je 

DOBROVOLNÝ. 

• Zákonný zástupce je povinen do 18. 5. oznámit škole přes školní systém TEAMS, zda se 

jeho dítě bude vzdělávacích aktivit účastnit. 

• V den zahájení výuky - 25. 5. 2020, odevzdá žák ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ podepsané zákonným 

zástupcem, bez něj nebude umožněn žákovi vstup do budovy školy. (Formulář je ke stažení 

na školních webových stránkách a v školním systému TEAMS – celá škola – obecné – 

soubory. V tištěné podobě ho děti dostanou spolu s dalšími materiály v týdnu od 11. 5.) 

PROVOZNÍ DOBA ŠKOLY 

• Od 25. 5. do konce školního roku bude škola zahajovat provoz denně v 7, 45 hodin – příchod 

dětí bude možný do 8,00 hodin, kdy zahájíme dopolední blok vzdělávacích aktivit. Ranní 

družina není poskytována. 

• Děti před školou budou dodržovat rozestupy 2 metry a do šatny budou vcházet na pokyn 

vyučujících tak, aby nedocházelo ke shlukování. Pro všechny osoby platí povinnost zakrytí 

úst a nosu.   

• Vstup do školní budovy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 

• Ukončení dopoledního bloku vzdělávacích aktivit bude v 11, 45 hodin. 

• Pro přihlášené žáky bude zajištěno stravování ve školní jídelně za dodržení potřebných 

hygienických pravidel (rouška se sundá pouze při samotné konzumaci jídla, dodržování 

rozestupů, dezinfekce a zvýšená míra běžných hygienických pravidel). 

• Odpolední blok naváže na obědovou přestávku a bude probíhat v učebně školní družiny 

denně do 16,30 hodin. 

PROVOZ  ŠKOLY A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ 

• Neprodleně po přezutí v šatně musí každý žák použít dezinfekci na ruce. 

• Maximální počet žáků ve skupině je 15, je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve 

třídě. 

• Při zachování rozestupu 2 m (v lavicích) nemusí mít žáci nasazené roušky. 

• Všichni žáci i pedagogové nosí ve třídě roušky při bližším kontaktu a  ve společných 

prostorách školy. 

• Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení. 

• Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se budou žáci pohybovat. 

• Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla podle pokynů pedagogů – jejich 

případné opakované nedodržování (po prokazatelném upozornění zákonného zástupce 

žáka) je důvodem k nevpuštění žáka do školy (respektive vyřazení žáka ze skupiny). 

• Před odchodem ze školy si žáci vydezinfikují ruce. 

• Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat 

příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak 

infekce). 

• Pokud by se u žáka projevovaly jakékoliv příznaky virové infekce, bude izolován a 

neprodleně kontaktujeme zákonného zástupce, aby si žáka odvedl domů. 

• V dopoledním vzdělávacím bloku bude činnost vycházet za vzdělávacího obsahu ŠVP školy 

a bude v souladu se vzděláváním na dálku. Odpolední vzdělávací blok bude přiměřeně 

vycházet ze ŠVP ŠD. 

• Obsah a forma vzdělávacích a zájmových aktivit bude volena tak, aby byla zajištěna 

hygienická a epidemiologická opatření. 



• Škola povede evidenci o docházce žáků. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny 

požádá škola o informaci zákonného zástupce žáka o důvodech nepřítomnosti, popřípadě o 

tom, zda žák bude nadále do školy docházet. 

• Výuka tělesné výchovy není možná. 

• Aktivity mimo areál školy nejsou možné. 

 

VEŠKERÁ PRAVIDLA A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ JSOU VYPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ 

DOKUMENTU MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 

2019/2020“. 

Děkujeme všem za spolupráci při zvládání dodržování těchto pravidel. 

 

 

 


