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Milí rodiče, 
dovolte mi, abych vás informovala o způsobu a podmínkách znovuotevření škol dne 25. 5. 2020. 
Všeobecná pravidla jsou stanovena metodickým pokynem MŠMT, který byl vydán 30. 4. 2020 a 
školám doručen 2. 5. 2020 (dokument uveřejněn na školních webových stránkách dne 4. 5. 2020). 
Specifická pravidla vycházejí z provozních podmínek naší školy.  
Vzhledem k tomu, že je nutné vyjádřit se k fyzické přítomnosti resp. nepřítomnosti vašich dětí ve 
škole do 18. 5. 2020, vydávám tento upřesňující dokument. Važte prosím pečlivě, stanovené skupiny 
již nelze po otevření škol měnit.  
Pro žáky, kteří nebudou docházet do školy, aby se účastnili vzdělávacích aktivit formou školních 
skupin, bude i nadále zajištěna výuka distanční. 
 
Osoby s rizikovými faktory 

 Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami. 

 Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) 
s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou. 

 Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou 
např. hypertenze. 

 Porucha imunitního systému, např. 
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), 
b) při protinádorové léčbě, 
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně, 

 Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2). 

 Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 

 Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce 
ledvin (dialýza). 

 Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 
Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo 
pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové 
skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. 
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. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole 
umožněna. 
 

Cesta do školy 

 Na žáky se vztahují obecná pravidla stanovená krizovými opatřeními. 
 
Příchod ke škole, odchod ze školy a pohyb před školou 

 Žáci budou ke škole přicházet dle stanoveného rozvrhu tak, aby se skupiny vzájemně 
nepotkávaly. 

 Žáci mezi sebou budou dodržovat odstup 2 metry (není nutné u doprovodu člena společné 
domácnosti). 

 Všechny osoby budou mít zakryta ústa a nos. 

 Jednotlivé skupiny žáků před školou vyzvedávají pověření pedagogičtí pracovníci dle 
stanoveného rozvrhu. 

 Rozvrh bude vypracován analogicky i pro odchod žáků ze školy. 



  
Stránka 2 

 
  

Vstup do budovy školy  

 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům. 

 Všichni žáci i zaměstnanci školy mají ve společných prostorách zakrytá ústa a nos. 

 Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 

 Škola vymezí 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 tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin. 
 
V budově školy 

 Pohyb na chodbách, návštěvy toalet či společných prostor bude organizována tak, aby se 
skupiny nepotkávaly. 

 Pokud to bude možné, skupiny budou trávit přestávky venku.  Tento pobyt bude organizován 
tak, aby se jednotlivé skupiny nepotkávaly.  Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou 
dobu mimo třídu nasadí roušky. 

 Toalety budou kromě mýdla v dávkovači vybaveny i nádobou na dezinfekci a jejím 
dávkovačem.  

 Škola zajistí ve spolupráci se zřizovatelem dostatečné množství dezinfekce. 

 Dezinfekční prostředky na ruce budou přidělovány do tříd. 

 Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 
min). 

Ve třídě 

 Neprodleně 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). 

 Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv 
změnám ve složení skupiny žáků. 

 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. 

 Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. 

 Lavice ve třídě budou rozmístěny tak, aby byl umožněn stanovený odstup mezi žáky.  

 Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. 

 Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. 

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. 

 Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné 
místnosti. Škola bude kontaktovat zákonné zástupce žáka s požadavkem na jeho okamžité 
vyzvednutí. O podezření bude škola informovat spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáci 
změní aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav 
indisponovaného žáka. 

Pravidla pro poskytování školního stravování 

 Podmínky naší jídelny nedovolují bezpečný výdej uvařených obědů tak, abychom dostáli 
nastaveným pravidlům v reálném čase. Proto volíme možnost donášky vlastní stravy. Jídlo se 
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nedá ohřát, žáci si budou nosit studené obědy v takovém balení, aby je mohli zkonzumovat 
ve třídě. 

Skupiny žáků 

 Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a 
ročníků. 

 Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici 
s rozestupy mezi lavicemi viz část Ve třídě. 

 Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve 
škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy. Žáka nelze zařadit 
do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020. 

 Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině by se neměli měnit. 
 

Vzdělávací aktivity žáků 

 Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den. 

 Je zcela v kompetenci ředitelky školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity a 
v jakém rozsahu budou realizovány. 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. Odpolední část je v naší škole 
realizována pro žáky 1. – 3. ročníku. 

 Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci. V dopolední části mohou vzdělávací a 
výchovnou činnost ve skupině zajistit i vychovatelé nebo asistenti pedagoga.  

 Odpolední výchovnou a vzdělávací činnost zajišťují přednostně vychovatelé nebo 
pedagogové volného času.  

 Asistent pedagoga vedle činností uvedených v § 5 vyhlášky o vzdělávání dětí, žáků a studentů 
se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných, provádí vzdělávací a 
výchovnou činnost směřující k získávání a upevňování vědomostí, dovedností a návyků žáků, 
a to na základě rámcových pokynů učitele.  

 Ranní družina není poskytována. 

 Metody a obsah vzdělávacích a zájmových aktivit budou přizpůsobeny složení konkrétní 
školní skupiny, jak vzhledem k věku žáků, tak úrovni jejich vědomostí, znalostí a dovedností. 

 Obsah a forma všech vzdělávacích a zájmových aktivit bude volena tak, aby byla zajištěna 
hygienická a epidemiologická opatření. 

 Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 
dny, bude škola žádat informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, 
zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na 
vysvědčení žáka. 

 Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední: 
o podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost 

žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020), 
o podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na 

dálku,  
o podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol 

účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou 
(konec druhého pololetí po obnovení provozu), 
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o podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 
2019/2020. 

 Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná. 

 Zařazení pohybových chvilek na protažení a relaxaci je doporučené, stejně jako pobyt ve 
venkovním prostředí na pozemku školy. Aktivity mimo areál školy nejsou možné, stejně jako 
školy v přírodě či jiné obdobné aktivity. 

 Začátek a konec vzdělávacích aktivit během dne stanoví ředitelka školy. Začátek bude 
stanoven přibližně na dobu, kdy za běžných podmínek začíná dopolední vyučování. Konec 
aktivit stanoví ředitelka školy s přihlédnutím k personálním možnostem, pokud to bude 
možné minimálně do 16 hodin (to nevylučuje vyzvednutí dítěte v dřívějších odpoledních 
hodinách). 
 

Informace, které budou následovat po upřesnění počtu nastoupivších žáků 

 provozní doba školy 

 způsob předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků 

 kritéria, podle kterých bude ředitelka postupovat v případě, že zájem o přítomnost žáků 
přesáhne organizační, technické nebo personální možnosti školy.  

Škola ve spolupráci se zřizovatelem vytvoří podmínky pro zajištění vzdělávacích aktivit pro žáky, kteří, 
splňují stanovená kritéria. 

Dne 6. 5. 2020         Lucie Strejcová 
ředitelka školy 


