
 

 

Ochrana zdraví a provoz základní školy 

v období do konce školního roku 2019-2020 
  

1.  Škola bude otevřena od 7 hodin ráno. 

2.  Žákům bude umožněn vstup do školy do 7,30 hodin. 

3.  Při vstupu do školy musí každý žák použít dezinfekci (připravena u vchodu). 

4.  Vstup do školy bude povolen pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 

5.  V šatně bude zajištěn dozor, který bude kontrolovat rozestupy žáků. 

6.  Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý opět použít 

dezinfekci na ruce. 

7.  Škola zajistí dostatečné množství dezinfekce. 

8.  Z důvodu minimálního setkávání ve společných prostorách (přestávky) bude posunut 

začátek vyučování jedné třídy na 7,45 hodin. 

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

zachován rozestup 2 metry. Pokud bude docházet k bližšímu kontaktu (například při 

skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. 

10.  Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. 

11.  Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky (jednu na dopoledne, druhou na 

odpoledne) a sáček na uložení roušky. 

12.  Složení žáků ve třídě se stanoví předem a je neměnné. 

13.  Ve třídě bude rozmístění lavic takové, aby se dodržoval stanovený odstup. 

14.  Učivo ve škole bude stejné, jako učivo, které žáci (nechodící do školy) budou dostávat 

domů. 

15.  Z hygienických důvodů a z důvodu pracovní neschopnosti paní kuchařky se ve škole 

nebude vařit. Žáci si budou nosit vlastní stravu i pití z domova. 

16.  Vlastní výuka bude probíhat pouze dopoledne, tedy 4 vyučovací hodiny. 

17.  Odpolední pobyt žáků bude realizován ve stejné skupině a třídě, kde probíhala dopolední 

výuka. Nikoliv tedy ve školní družině. 

18.  O délce provozu školy budeme dodatečně informovat podle zájmu přihlášených žáků. 

19.  Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je 

možné podepsat před vstupem do školy: 

- písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem 

zdravotnictví 

- písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního 

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

20.  Pokud by počet přihlášených žáků převýšil možnou kapacitu dle hygienických 

požadavků, budou přijati žáci podle pořadí přihlášení. 

21.  Přihlášení proveďte SMS na školní mobil – 724 274 835 do 12. 5. 2020. Uveďte i 

předpokládaný čas odchodu ze školy. 

22.  Prosím, napište zprávu i tehdy, pokud žák do školy nenastoupí. Není nutné uvádět důvod. 

23.  Čestné prohlášení a docházkový list Vám bude doručen do poštovní schránky (po 12.5.). 

To se týká žáků, kteří budou přihlášeni ke školní docházce. 

24.  Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25.5. 2020 (datum nástupu všech 

přihlášených dětí). 


