
OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO 

KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 

INFORMACE PRO RODIČE O OBNOVENÍ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI 

VE ŠKOLE A JEJÍCH PODMÍNKÁCH 

Je třeba dodržovat obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními. 

ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 

- Zákonní zástupci jsou POVINNI podepsat čestné prohlášení o neexistenci 

příznaků virového infekčního onemocnění (horečka, dušnost, kašel, náhlá 

ztráta čichu a chuti apod.) a seznámení s vymezením rizikových osob (viz 

příloha „Čestné prohlášení“), které žáci odevzdají 25. 5. 2020 při vstupu 

do školy. Bez tohoto podepsaného dokumentu NEBUDE žák zařazen do 

skupiny. 

- Dopolední vyučování bude probíhat od 7:30 do 11:10 nebo 12:05, 

skupiny se poté vystřídají na obědě. Odpolední bloky zájmové činnosti 

budou probíhat do 15:00. (Dle vyhlášky nejde o školní družinu, proto 

nebude vybírána úplata za družinu. Rodič si může dítě vyzvednout dříve 

než v 15:00.) 

ROZDĚLENÍ DO SKUPIN 

- Žáci budou rozděleni do tří skupin po maximálně 15 dětech a každá 

skupina bude používat pouze určený vchod do budovy a přidělené místo, 

které bude sloužit jako šatna.  

- Složení skupin žáků bude stanoveno předem a bude NEMĚNNÉ. 

- Po uzavření skupiny, nelze již žáka do skupiny přihlásit. 

PŘÍCHOD KE ŠKOLE A POHYB PŘED ŠKOLOU  

- Před školou dodržovat odstup 2 metry (netýká se rodinných příslušníků - 

doprovodu žáka).  

- Shromáždění u určeného vchodu do školy: 

1. Venkovní  kovové schodiště za školou 

2. Hlavní vchod do budovy, 

3. Zadní vchod od parkoviště 

VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY 

- Žáky před určeným vchodem vyzvedává pověřený pedagogický 

pracovník v 7.15 hod.  DOPROVOD NEMÁ POVOLEN VSTUP DO 

BUDOVY ŠKOLY. 

- NIKDO s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat 

známým příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti 

a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), NESMÍ DO ŠKOLY 

VSTOUPIT. 
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- Pokud bude žák vykazovat během dne některý z příznaků, bude umístěn 

do samostatné místnosti. Budou vyrozuměni zákonní zástupci a škola o 

podezření bude informovat spádovou hygienickou stanici. 

- Každý žák musí mít s sebou MINIMÁLNĚ 2 ROUŠKY a sáček na 

uložení roušky. 

STRAVOVÁNÍ, PITNÝ REŽIM 

- Ve škole bude v provozu školní jídelna za přísných hygienických 

opatření.  

- Žáci si mohou přinést místo oběda vlastní stravu nebo po vyučování odejít 

na oběd domů. 

- Žáci si budou do školy nosit vlastní plastové láhve s pitím. 

OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ 

- Zákonní zástupci omlouvají nepřítomnost žáka do 3 dnů. 

- Zákonní zástupci odhlašují (přihlašují) obědy standartním způsobem. 

DOPORUČENÍ 

- Do rizikové skupiny patří žák, který splňuje alespoň jeden z osmi 

rizikových faktorů (viz příloha „Čestné prohlášení“) nebo pokud některý 

z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.  

- Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory a 

rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. 

ZÁVĚR 

- ŽÁK JE POVINEN dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich 

opakované nedodržování, po upozornění zákonného zástupce žáka, je 

důvodem k nevpuštění žáka do školy nebo vyřazení žáka ze skupiny.   

 

 


