
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 

- Od 12. 4. 2021 do ZŠ nastoupí na prezenční výuku všichni žáci . 

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

12:30, skupiny se poté vystřídají na obědě. Odpolední vyučování bude od 

12.30 do 14.00. Provoz ranní školní družiny a odpolední ŠD  do 15. 45 h 

bude dle zájmu rodičů, pokud nebude zájem, provoz ŠD bude pouze do 

15:00.  

ROZDĚLENÍ DO SKUPIN 

- Žáci budou rozděleni do třech skupin a každá skupina bude používat 

pouze určený vchod do budovy a přidělené místo, které bude sloužit jako 

šatna a kde bude 2krát týdně probíhat testování.  

1. skupina – 1. třída – vchod zezadu po kovových schodech, šatna bude 

v meziposchodí, testování bude probíhat v prostorách ŠD mezi 6.45 a 7.00. Žáci 

přijdou v doprovodu zákonného zástupce, který jej otestuje a počká 15 minut ve 

škole na výsledek testu. Pokud bude test pozitivní, rodič si odvede dítě domů. 

2. skupina – 2. a 3. třída – hlavní vchod - šatna v převlékárně vedle tělocvičny, 

kde  bude probíhat  testování  mezi 6.45 a 7.00. Žáci přijdou v doprovodu 

zákonného zástupce, který jej otestuje a počká 15 minut ve škole na výsledek 

testu. 

3. skupina – 4. a 5. třída – zadní  vchod – klasická šatna , kde  bude probíhat i 

testování  mezi 6.45 a 7.00. Žáci přijdou v pondělí v doprovodu zákonného 

zástupce, který jej otestuje a počká 15 minut ve škole na výsledek testu. Další 

testování by mohli zvládnout žáci sami, záleží na zvážení rodičů. 

Při prvním testování požadujeme účast rodičů 1., 2. a 3. třídy, aby dětem 

s testováním pomohli a naučili je to. 

Pokud se dítě odmítne zúčastnit testování, nemůže se účastnit prezenční výuky. 

Učitel mu bude zasílat úkoly, které doma s rodiči vypracuje. 

Pokud se rodič žáka 1., 2. a 3. třídy odmítne účastnit testování, podepíše 

prohlášení, že přebírá zodpovědnost za testování a žák se pod dohledem ped. 

pracovníka otestuje sám. 
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Složení skupin žáků bude NEMĚNNÉ. 

PŘÍCHOD KE ŠKOLE A POHYB PŘED ŠKOLOU  

- Povinnost zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“) 

pro všechny osoby, zákonní zástupci musí mít při vstupu do školy 

respirátory. 

- Před školou dodržovat odstup 2 metry (netýká se rodinného doprovodu 

žáka).  

- Shromáždění u určeného vchodu do školy: 

- 1. Terasa nad kovovými schody v zadní části školy 

- 2. Hlavní vchod do budovy, 

- 3. Parkoviště za hlavní budovou 

VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY, POBYT VE ŠKOLE 

- Žáky před určeným vchodem vyzvedává pověřený pedagogický 

pracovník: 

-  v 7:10 hod. - platí pro 1. a 3. skupinu 

- v 7. 15 hod.  - platí pro 2. skupinu 

Prosím, dodržujte čas příchodu, skupiny by se neměly potkávat. 

ODLIŠNÁ PRAVIDLA VE DNECH TESTOVÁNÍ 

Všechny tři vstupy do školy budou otevřeny ve dnech testování v pondělí a ve 

čtvrtek od 6.45 do 7.00 h. Žáci s doprovodem nebo bez doprovodu vstupují do 

školy hned při příchodu, kde dostanou pokyny od pedagogických pracovníků. 

Testovat se nemusí žáci, kteří již prodělali COVID – 19 a přinesou potvrzení od 

lékaře nebo z testovacího centra. Po dobu 90 dnů od prodělané nemoci se 

nemusí testovat. 

DOPROVOD MÁ POVOLEN VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY POUZE 

V ČASE TESTOVÁNÍ. 

- 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. 

- 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. 

- Po celou dobu pobytu ve škole musí mít žáci zakrytý obličej rouškou. 
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- Doporučujeme, aby děti měly teplé oblečení, pokud to dovolí počasí, 

budeme s nimi každý den chodit ven. 

 

STRAVOVÁNÍ 

- Ve škole bude v provozu školní jídelna. 

- Žáci si mohou přinést místo oběda vlastní stravu. 

- Pití na celý den si žáci budou nosit vlastní. 

 

OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ 

- Zákonní zástupci omlouvají nepřítomnost žáka do 3 dnů. 

- Zákonní zástupci odhlašují (přihlašují) obědy standartním způsobem. 

ZÁVĚR 

- ŽÁK JE POVINEN dodržovat stanovená hygienická pravidla. 


