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Základní informace pro zákonné zástupce dětí 

k provozu ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
v období od 25. 5. do 30. 6. 2020 

 
 
Vážení rodiče, 

 
v souladu s metodickým pokynem MŠMT „OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ 
DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020“ ze dne 30. 4. 2020 si vás dovoluji seznámit s podmínkami 
znovuobnovení provozu základní školy a s nastavenými provozními a hygienickými opatřeními. 

1. Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují pravidla chování stanovená krizovým opatřením 
(rouška, odstupy). 

2. První den odevzdá zákonný zástupce dítěte potvrzené „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků 
virového infekčního onemocnění“, jehož součástí je vymezení osob s rizikovým faktorem 
– dokument najdete v příloze ankety, k dispozici je také na www.zsstritez.cz v záložce dokumenty. 

3. Žákům bude umožněn vstup do budovy školy od 7.20 hod. vedlejším vchodem (vchod do šatny),  
a to dle HARMONOGRAMU příchodu skupin žáků do školy*. Před budovou školy budou příchozí 
dodržovat 2metrové odstupy. Ranní družina není poskytována. 

4. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19, nesmí  
do školy vstoupit. Z důvodu ochrany zdraví nesmí do ZŠ docházet ani jinak nemocní či nedoléčení žáci! 

5. Zákonným zástupcům žáka nebude dovoleno vcházet do budovy školy, jen výjimečně pro nutné, 
předem dohodnuté jednání s vedením školy.  

6. Každý ročník (skupina max. 15 žáků) bude mít přidělenu vlastní šatnu.  

7. Po přezutí a odložení svrchního oděvu budou žáci přiděleným pedagogem převedeni do své třídy,  
kde si umyjí a vydezinfikují ruce. 

8. Při pobytu ve společných prostorách budou používat všechny osoby (žáci i dospělí) osobní ochranu 
obličeje. Denně si proto budou žáci nosit minimálně 2 ks roušek a sáček na jejich uložení. 

9. Ve třídách budou žáci umístěni tak, aby každý seděl v samostatné lavici v min. vzdálenosti  
2 m od dalších spolužáků. Žákům i pedagogům je dovoleno ve třídách odložit roušky. Pouze  
při skupinové činnosti a o přestávkách (při pobytu na chodbě a venku) budou mít roušky nasazeny. 
Žáci si nebudou navzájem půjčovat své osobní věci. 

10. Žáci si denně budou nosit dostatečné množství tekutin. Před svačinou, která bude v 8:30 hod., si žáci 
umyjí a dezinfikují ruce. Poté bude následovat první přestávka, kterou budou trávit žáci venku v areálu 
školy v předem určených prostorách, aby se skupiny nesetkaly, a to dle předem stanoveného rozvrhu. 

11. Na toalety budou žáci pouštěni jednotlivě tak, aby nedocházelo k jejich shlukování. Při opuštění třídy 
musí žáci nosit roušku. 

12. Výuka bude probíhat ve vzdělávacích blocích – dopoledním a odpoledním. Výuka tělesné výchovy 
v běžné podobě není možná. 

http://www.zsstritez.cz/
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13. V každé třídě se bude po dobu přítomnosti žáků často větrat, minimálně jednou za hodinu po dobu  
5 minut. 

1. Na oběd budou žáci odvedeni pedagogem postupně po ročnících od 11.30 do 12.50 hod.  
ve dvacetiminutových intervalech od 1. po 5. skupinu.  

2. Ve třídě si žáci umyjí ruce antibakteriálním mýdlem a před vstupem do jídelny si ruce vydezinfikují. 
V jídelně budou žáci rozesazeni po jednom k jednotlivým stolům. Strava jim bude personálem 
donesena na místo. Žáci si sami jídlo a pití nebudou nabírat, ani si nebudou sami brát příbory. 

14. Před konzumací jídla si žáci odloží roušky do připraveného sáčku. 

15. Stoly v jídelně budou před příchodem další skupiny personálem vydezinfikovány a budou připraveny 
talíře a příbory. 

16. Žáci, kteří nebudou ve škole obědvat, budou dle instrukcí zákonného zástupce puštěni domů, předáni 
doprovodu nebo počkají v jídelně a poté ve své třídě až do doby odchodu domů. 

17. Na odpolední výukový blok (ŠD) půjdou žáci dané skupiny do třídy s dalším určeným pedagogickým 
pracovníkem, který bude se skupinou do 16:00 hod. Po příchodu na odpolední výukový blok si žáci 
opět dezinfikují ruce, stejně jako při odchodu domů. Pokud to počasí dovolí, budou žáci trávit  
co nejvíce času venku, přičemž pobyt dětí MŠ a žáků ZŠ bude organizován tak, aby byly třídy/skupiny 
prostorově odděleny. 

18. Formu a časy vyzvedávání/odchody žáků z odpoledního výukového bloku upřesníme na základě 
aktuálního stavu žáků po ukončení dotazníkového šetření o osobní přítomnosti žáků,  
které je stanoveno na 18. 5. 2020.  

19. Žáci, kteří budou pokračovat v distančním vzdělávání doma, budou informováni o probraném učivu 
v rámci komunikace prostřednictvím webových stránek „Domácí výuka“ a hodnocení v Google Galerii 
jako doposud. Plánujeme rovněž online propojení v době dopoledního výukového bloku,  
o kterém budete informováni, pokud se podaří nastavit v dostatečné kvalitě.  

20. Objeví-li se u žáka příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost…) během 
vyučování, bude umístěn do samostatné místnosti a zákonní zástupci budou požádáni o jeho okamžité 
vyzvednutí.   

21. Opakované nedodržování pravidel je důvodem k nevpouštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka  
ze skupiny. 

 
      HARMONOGRAM příchodu skupin žáků do školy 

 

7:20 hod. 4. skupina (4. roč.) 

7:30 hod. 2. skupina (2. roč.) 

7:40 hod. 5. skupina (5. roč.) 

7:50 hod. 1. skupina (1. roč.) 

8:00 hod. 3. skupina (3. roč.) 

 
           Zpracovala dne 8. 5. 2020 
           Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy 


