
OBNOVENÍ PROVOZU ZŠ od 11. 5. 2020 a 25. 5. 2020 
 
PROVOZNÍ PODMÍNKY PO DOBU TRVÁNÍ POTŘEBY DODRŽOVÁNÍ 
EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATŘENÍ A DOPORUČENÍ 
 
Na základě tzv. rozvolňovacích opatření vlády se pro žáky 9. ročníku otevírá možnost 
prezenční výuky ve škole za účelem přípravy na přijímací zkoušky od 11. 5. 2020; pro žáky 1. 
stupně je dobrovolná účast v prezenčním vzdělávání  umožněna od 25. 5. 2020. 
 
Počet žáků v 9. třídě nepřesáhne 15. Přítomnost žáků 9. ročníku byla zákonnými zástupci 
nahlášena na ředitelství školy do 7. 5. 2020. 
 
U žáků 1. stupně je  přítomnost žáků ve škole řešena telefonicky, zákonní zástupci nahlásí 
prezenční výuku třídnímu učiteli do 18. 5. 2020.  
 
Při příchodu do ZŠ předloží žák třídnímu učiteli podepsané čestné prohlášení /viz www 
školy-dokumenty/, bez odevzdání tohoto dokumentu nebude žákovi vstup do ZŠ umožněn. 
 
Příchod do ZŠ 

• Před budovou školy je nutno dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo 
mimořádnými opatřeními. 

• Pro všechny osoby před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu. 
• Žáky před školou vyzvedne pověřený pedagogický pracovník. 
• Škola se bude otevírat v 7.30 pro žáky 9. ročníku a je žádoucí, aby žáci průběžně 

přicházeli mezi 7.30-7.40 a neshromažďovali se před školou 
• Škola se pro žáky 5. ročníku otevírá v 7.40 
• Škola se pro žáky 4. a 3. ročníku otevírá v 7.50;  
• Škola se pro žáky 1. a 2. ročníku otevírá v 8.00; žáci 2. ročníku vstupují do budovy 

bočním vchodem u tělocvičny 
• Žáci 1., 3., 4.,a 5. třídy se mohou v případě potřeby řadit pod označením třídy na 

asfaltové ploše před školou 
• V případě, že bude před budovou v jeden okamžik více žáků, budou mezi sebou 

dodržovat doporučené rozestupy /stát za sebou v řadě/ 
 
V prostorách ZŠ 
 

• Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám 
• Určený pedagogický pracovník bude postupně pouštět žáky do budovy, aby byly 

zachovány potřebné rozestupy při převlékání a přezouvání v šatně 
• Neprodleně po přezutí, převlečení si žáci ošetří ruce dezinfekčním prostředkem ANTI 

COVID z automatického dávkovače v šatně  
• Žáci a pedagogičtí pracovníci musí nosit roušky ve společných  prostorách školy. 
• Každý žák bude mít na den minimálně 2 roušky a igelitový sáček na uložení roušky 
• Žáci se budou pohybovat v budově po hlavní chodbě, v určené učebně a individuálně 

na toaletách 
• Pro pobyt venku se využívá pouze areál ZŠ. 
• Bude prováděno časté větrání (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut). 



• 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 ze skupiny či přípravy 

• Při přesunech budou dodržovány odstupy nejméně 1,5 metru 
• Toalety jsou vybaveny pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, dezinfekcí a papírovými 

ručníky  
• Úklid a dezinfekce toalet probíhá 2x denně, úklid tříd a společných prostor jedenkrát 

denně, nebo dle potřeby 
• Dezinfekční prostředky na ruce jsou k dispozici ve třídách 
• Zvláštní pozornost bude věnována čištění povrchů /několikrát denně/: kliky dveří, 

vodovodní kohoutky, spínače světla, klávesnice a počítačové myši apod. 
• Odpadkové koše jsou vyprazdňovány průběžně, minimálně však jedenkrát denně 

 
 
Ve třídě 
 

• Složení skupin žáků je stanoveno předem a je neměnné 
• Doporučený počet žáků ve skupině je 15 za dodržení zásady jeden žák v lavici 
• V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud 

je zachován rozestup min 1,5 metru; při skupinové práci a bližším kontaktu je nutné 
použít roušku 

• Při sejmutí si žák roušku ukládá do igelitového sáčku 
• Po vzdělávacím bloku si žáci umyjí či vydezinfikují ruce 
• Škola vede evidenci o docházce žáků do školy 

 
 

Stravování 
 

• V běžné podobě za dodržování zvýšených hygienických pravidel. 
• Do jídelny přichází při dodržování rozestupů 
• V jídelně si individuálně omyjí či vydezinfikují ruce 
• Na ústech mají až do doby těsně před konzumací jídla roušku 
• Pokrmy vydává personál včetně balených čistých příborů. Žáci si sami jídlo a pití  

odnáší ke stolu 
• U jednoho stolu sedí jeden žák, u stolů delších jak 1,5 metru mohou sedět na 

protilehlých koncích 2 žáci 
• Pitný režim a stravování /svačiny/ během dne si žáci nosí z domu. 

 
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/yně vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn/a do 
samostatné místnosti, kontaktujeme zákonné zástupce s ohledem na okamžité 
vyzvednutí žáka/yně. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní 



žáci se umístí do jiné místnosti nebo se změní výuka na pobyt venku s povinným 
nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka/yně. 

• Pokud se u zaměstnance ZŠ příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí 
v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáci se umístí 
do jiné místnosti nebo změní aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, 
dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy. 

 
Základní pravidla pro provádění úklidu 

• Před znovuotevřením ZŠ byl uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech prostor. 
• Úklid a dezinfekce toalet probíhá dvakrát denně. 
• Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá velký počet lidí je prováděna 

několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla). 
• Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými 

papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. 
• Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci 

školy nacházejí, je prováděno nejméně jednou denně. 
 
 
Organizace vzdělávacích aktivit: 
1/ Při nástupu do školy odevzdá žák podepsané čestné prohlášení 
2/ Provozní doba školy pro žáky:7.30/8.00-14:30 /doporučujeme vyzvedávat žáky ze školy 
ihned po skončení výuky/ 
3/ Zákonný zástupce omlouvá žáky zapsané do vzdělávání po 11. 5. 2020 nejpozději 3. 
kalendářní den nebo předem při plánované absenci 
Z výuky lze vyzvednout žáka prostřednictvím telefonu nebo osobním vyzvednutím 
/zazvonění na videozvonek / u vstupu do budovy 
4/ Výuka na 1. stupni probíhá 4 vyučovací hodiny denně, nevyučuje se tělesná výchova 
 
Rozvrh pro 1. a 2. třídu 
8.00 – 11.40           oběd 11.50-12.10 
 
Rozvrh pro 3.a 4. třídu 
7.50-11.30         oběd 11.35-11.50 
 
Rozvrh pro 5. třídu 
 
7.40-11.20    oběd 11.20-11.35 
 
Zvonění na hodiny nebude probíhat, vyučující řídí délku hodiny, třídy se na společných 
prostorách nesetkávají, vyučovací hodiny se překrývají. 
Při pobytu venku se využívá: fotbalové hřiště, plocha před školou, školní dvůr, školní zahrada 
 
Rozvrh pro 9. ročník  /opakuje se/ od 11. 5. 2020 
 
              1.          2. 3. 4. 5.  
Po ČJ     ČJ M M konzultace k Z+ Ch 
 



Út         ČJ     ČJ M M konzultace k D 
 
St          ČJ     ČJ M M konzultace k AJ 
 
Čt         ČJ     ČJ M M konzultace k Př 
 
Pá         ČJ     ČJ M M konzultace k Fy 
 
 
12.15  oběd 
 
 
 
 
  
 


