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PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
 

V OBDOBÍ OD 8. ČERVNA 2020 DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 
 

Vážení rodiče, zákonní zástupci. 

Od 25. května 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na 
vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků není povinná, až do konce školního roku 
bude pokračovat distanční výuka. 

Od 8. června 2020 bude umožněna osobní přítomnost žáků druhých stupňů základních škol z těchto 
důvodů: 

- vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní 
přítomnosti žáků zůstaly ve škole 

- odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb, odevzdání klíčků od skříněk 
- vyúčtování plateb za obědy 
- předání vysvědčení za 2. pololetí 2019/2020 dne 30. 6. 2020 
- výuka bude dále pokračovat distanční formou jako doposud 

 
Žáci budou povinni dodržovat následující pokyny: 
 
Cesta do školy a ze školy 
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, 
zejména: 

 Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky v autobuse. 
 Při dodržení odstupů 2 metry ve venkovním prostoru není třeba použít roušku. 

 
Příchod ke škole 
Žáci, kteří přijíždějí autobusem, přecházejí bez prodlení do školní budovy. Minimalizujte potřebu 
nakupování svačiny v obchodě. Poučte svoje děti o dodržování hygienických zásad v případě nákupu 
v obchodě. 
Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu, pokud se nacházejí 
alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.  
 
Vstup do budovy školy 
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům. Rodiče a doprovázející osoby mají zakázáno vstupovat 
do budovy školy. 
Žáci 1. i 2. stupně vždy čekají před vchodem do školy na svou paní učitelku / pana učitele. 
Žáky do budovy školy vpouští zaměstnanec školy a směruje žáky do přidělené šatny dle vytvořených 
školních skupin. Může být také prováděno měření teploty a žáci mohou být dotazováni na aktuální 
zdravotní stav. 
Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. 
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 
Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. 
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je důvodem k 
nevpuštění žáka do školy. 
 
V budově školy 
Školní družina nebude v provozu (nebude tedy ani ranní družina). Nebudou se konat kroužky. Není 
povolena tělesná výchova. 



Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet bude organizována tak, aby byly 
minimalizovány kontakty mezi školními skupinami a mezi žáky jednotlivých tříd. 
 
Několikrát denně bude prováděna dezinfekce povrchů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, 
spínače světla, WC, …). 
 
Ve třídě 
Po příchodu do třídy si musí každý žák okamžitě důkladně umýt ruce a použít dezinfekci na ruce. 
Sejmutí roušky je možné pouze ve třídě po výslovném dovolení pedagoga a pouze při činnosti, kdy je 
mezi žáky minimální odstup 1,5 metru.  
Při sejmutí roušky si každý žák ukládá roušku do sáčku. 
Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. 
 
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 a 
bude nutné okamžité vyzvednutí žáka zákonným zástupcem. 
 
Poskytnutí školního stravování 
Školní jídelna poskytuje školní stravování pouze žákům prvního stupně, kteří jsou od 25. května 2020 
přihlášeni k výuce. 
V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých školních skupin. Při stravování jsou zajištěny 
rozestupy. Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku. Před 
vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce. 
Žákům 2. stupně nebude školní stravování umožněno. Nejsme schopni pro žáky 2. stupně zajistit 
dodržení potřebných výše uvedených pravidel. 
 
Osoby s rizikovými faktory 
 
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:  
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami. 
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou 

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

hypertenze. 
4. Porucha imunitního systému, např.  

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

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2). 
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin 

(dialýza). 
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 
 
 
Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny 
Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud 
některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.  
Doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a 
rozhodli o účasti žáka na aktivitách ve škole s tímto vědomím. 
 



Před vstupem do školy odevzdá žák prohlášení podepsané zákonným zástupcem: 
- 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 a pokud je žák nebude mít v níže uvedený den s 
sebou, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. 
 
 
ORGANIZACE PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ DRUHÉHO STUPNĚ ZŠ 
 

Určené dny Kdo Čas Pedagogický pracovník 

Pondělí 15. 6. a úterý 16. 6. Žáci 9. třídy 7:15 až 10:30 p. uč. Müllerová 

Středa 17. 6. a čtvrtek 18. 6. Žáci 8. třídy 7:15 až 10:30 p. uč. Fialová 

Pondělí 22. 6. a úterý 23. 6. Žáci 7. třídy 7:15 až 10:30 p. uč. Staffová 

Středa 24. 6. a čtvrtek 25. 6. Žáci 6. třídy 7:15 až 10:30 p. uč. Tuček 

Úterý 30. 6. – předání 
vysvědčení 

Žáci 1. až 9. třídy 7:30 – 8:00 třídní učitel/ky 

 
Podrobné informace obdržíte od třídní učitelky / třídního učitele. 
 
 
Shrnutí 
Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků, 
co je nutné udělat, jestliže chcete po přečtení výše uvedených pokynů poslat Vaše dítě, žáka 6. až 9. třídy, 
do školy v uvedené 2 dny: 
 
1) Sledujte svůj email na iškole, sledujte školní web – obdržíte podrobné informace od třídní učitelky / 

třídního učitele svého dítěte. Případně komunikujte s třídní učitelkou / třídním učitelem svého dítěte, 
abyste potvrdili účast svého dítěte ve škole ve výše uvedených dnech. 

2) Ze školního webu si stáhněte a vytiskněte čestné prohlášení, které musí Vaše dítě odevzdat před 
prvním vstupem do školy. Nemáte-li možnost tisku, vyzvedněte si v předstihu čestné prohlášení 
v kanceláři školy (po předchozí telefonické domluvě). 

3) Důkladně své dítě poučte, jaké podmínky musí dítě dodržovat při cestě do školy a ze školy. 
4) Vybavte své dítě minimálně 2 čistými rouškami (každý den roušky přeperte, případně vyvařte, 

dezinfikujte vyžehlením) a sáčkem na uložení roušky. 
 
Dovolte, abychom Vám poděkovali za podporu v naší práci i pochopení při výskytu případných 
nedostatků při realizaci distanční výuky a popřáli hodně úspěšných dnů v dalším období bez jakýchkoliv 
osobních, pracovních a zdravotních problémů. 
 

Mgr. Kateřina Dostálová, Brodek u Konice 1. 6. 2020 


