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Příchod ke škole: 

 

Příchod do školy se řídí danými pravidly: 

 

• Žáci budou rozděleni do skupin. Rozdělení se dozvíte před zahájením docházky do 
školy na internetových stránkách školy. Složení skupin žáků se stanoví předem, je 
neměnné po celou dobu dopoledních i odpoledních aktivit až do 30. 6. 2020. O 
zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní 
skupiny později než k 25. 5. 2020! 

 

 Pohyb před školou: 

 

• Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými 

opatřeními. 

• Žáci budou opouštět budovu školy individuálně. 

 

Vstup do budovy školy: 

 

• Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 

• Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách. 

• 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. 

• Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované 

nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce školy, je 

důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy. 

 

Rozdělení žáků do skupin (vyzvedávání žáků před školou): 

 

• 1.skupina – 1.+3.ročník – vyzvedává Mgr. Vdovičíková v 07.20 a odvádí do třídy. 

• 2.skupina – 2.+5.ročník – vyzvedává Mgr. Vaňková v 07.30 a odvádí do třídy. 

• 3.skupina – 4.ročník – vyzvedává Mgr. Tomeš v 07.40 a odvádí do třídy. 

 

 

 



V budově školy: 

 

• Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na 

dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné 

osušení rukou. 

• Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně. 

• Škola zajistí ve spolupráci se zřizovatelem dostatečné množství dezinfekce. 

• Časté větrání je zásadním preventivním faktorem. 

 

Ve třídě: 

 

• Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít 

dezinfekce na ruce. 

• Složení skupin žáků je neměnné! 

• Maximální počet žáků ve skupině 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. Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se 

roušky nosit i ve třídě.  

• Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. 

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

• V každé třídě je nezbytné často větrat. 

• 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 teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak 

akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. 

• Pokud žák vykazuje některý z možných příkazů COVID-19, je nutné umístit jej do 

samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité 

vyzvednutí žáka. 

• Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, 

školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. 

 

Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování 

 

• Školní stravování – vydávání obědů podle skupin. 

• Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají 

a neberou si ani příbory. 

• V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Musí být 

zachovány rozestupy jako ve třídě. 

• 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. 

• Případné odhlášení obědů si zajišťuje výhradně rodič u vedoucí školní jídelny. 

 

Školní stravování - obědy: 

 

• 1. skupina – 1. + 3. roč. – v 12.00 hod. 

• 2. skupina – 2. + 5. roč. – ve 12.30 hod. 

• 3. skupina – 4. roč. ve 13. 00 hod. 

 

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny 

 

• Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud patří do 

rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím 

– viz Čestné prohlášení 

• Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka Čestné prohlášení. 

• Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast 

ve škole umožněna. 

 

Odchod ze školy: 

 

• Žáci půjdou od 12 do 13 hodin po daných skupinách na oběd.  
• Odpolední aktivity jsou zajištěny, ale nefungují jako klasická ŠD, proto je nutné, 

aby rodiče včas nahlásili, kdy a s kým (popř. samo) bude žák odcházet. Při 
jakékoli změně musí mít dítě lísteček (tak jak to fungovalo ve ŠD). 

• Při vyzvedávání nesmí vyzvedávající vstupovat do budovy školy, pouze zazvoní a 
dítě mu bude vydáno. V případě, že budou děti venku na zahradě, vyzvedávají rodiče 
dítě u branky do zahrady. 

 

Organizace provozu školy: 

 

• Ranní družina není poskytována. Úplata za ŠD se do 30.06. nevybírá. 

• Vyzvedávání žáků před školou – viz. Rozdělení žáků do skupin. 

• Začátek vyučování v 07.45. 

• Složení skupin je neměnné! 

• Odchod na oběd – viz. Rozpis pro stravování. 

• Zájmové kroužky do konce školního roku nelze realizovat. 

• Žáci obdrží první den ve škole upravený rozvrh činností (hodin). 

• Odpolední část začíná ve 12.30 pro 1.+3.ročník, ve 13.00 pro 2.ročník – skupiny jsou 

neměnné a kopírují rozdělení žáků do skupin. Veškerá činnost v budově školy a 

školní zahradě. 

• Výuka tělesné výchovy v běžné podobě není možná. 



• Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší 

než 3 dny, žádá škola od zákonného zástupce o zdůvodnění nepřítomnosti a 

informace o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává 

do absence uváděné na vysvědčení žáka. 

• Zařazení pohybových chvilek na protažení a relaxaci je doporučené, stejně jako pobyt 

ve venkovním prostředí na pozemku školy. Aktivity mimo areál školy nejsou možné. 

• Podle nařízení MŠMT jsou odpolední aktivity silně omezeny v důsledku 

hygienických opatření a možností personálního zajištění naší školy. Z tohoto 

důvodu prosíme o pomoc rodiče, aby zvážili odpolední účast dětí ve škole. 

• Provozní doba odpoledních aktivit končí v 15.30. 

• Pro žáky, kteří se nezúčastní výuky ve škole, budou platit dosavadní pravidla. 

• Do konce školního roku nemohou být realizovány sportovní a kulturní akce školy. 

 

Rodiče 25.05. předají v obálce vyučujícím podepsané: 

 

1. Čestné prohlášení a seznámení rizikových faktorů 

2. Informace o odhodu dětí z odpolední aktivity (dříve ŠD). 

3. Potvrzení – „Ochrana zdraví a provoz ZŠ Přepeře do 30. 06. 2020“ 

 

 

 

Bez těchto podepsaných dokumentů nebude žák vpuštěn do školy. 

 

 

 

 

 

 

V Přepeřích dne 13. 05. 2020     Mgr. Břetislav Tomeš 
         řed. ZŠ 


