
 

ORGANIZACE PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ 1. STUPNĚ VE ŠKOLE OD 25. KVĚTNA 2020 

(dle dokumentu OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO 

ROKU 2019/2020 - MŠMT, 30. dubna 2020) 

Příchod žáků do školy, pohyb žáků ve škole  

Při cestě do školy a ze školy žáci musejí mít zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky („rouškou“) a dodržují odstup 

2 metry. Žáci mají na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení. Prosíme rodiče, aby žáky vybavili také rolí 

papírových ručníků kvůli zajištění zvýšení hygieny. 

Žáci přicházejí do školy v přesný čas dle stanovených skupin (každý žák má svoji lavici, skupiny se až do konce 

školního roku nemění, to se týká i jejich pedagogů).  

Při prvním vstupu do školy odevzdávají žáci pedagogovi: 

- zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení (součástí je seznámení s vymezením rizikových skupin 

stanovených Ministerstvem zdravotnictví), 

- písemnou informaci podepsanou zákonným zástupcem, kdy bude žák školu opouštět a zda samostatně či 

v doprovodu jiné osoby.  

V případě jakékoliv změny žák odevzdá aktualizovanou informaci.   

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

Každý učitel si vyzvedává svoji skupinu před školou a odvádí ji do třídy. Žáci nevstupují do šaten, ty jsou nahrazeny 

připravenými židlemi před třídou. 

Recepční měří žákům bezkontaktním teploměrem tělesnou teplotu. Žák, kterému bude naměřena zvýšená teplota, 

nebude vpuštěn do školy a zákonní zástupci budou vyzváni, aby si ho vyzvedli. 

Žáci se při pohybu ve škole nedotýkají zbytečně madel zábradlí, klik, neotevírají vstupní dveře apod. Dodržují 

rozestupy min 1,5 m (výjimkou je skupinová práce). 

Po příchodu do třídy si žáci umyjí a vydezinfikují ruce. Totéž provedou při jakémkoliv přesunu a návratu do třídy. 

Učitel dbá na pravidelné větrání každou hodinu – nejlépe nepřetržitě. 

Rozdělení žáků do skupin, organizace činností 

 



 

Dopolední činnost začíná pro jednotlivé skupiny v různých časech, odpolední činnost končí všem žákům (s výjimkou 

žáků 4. a 5. tříd zařazených do skupiny 7 a 8) v 15 hodin.  

Pro žáky zařazené do skupiny 7 a 8 není z kapacitních důvodů zajištěna odpolední činnost. Tito žáci končí 

obědem. 

Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku.  

Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze 

vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny. 

Absence žáka se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení. 

Režim stravování  

Obědy budou zajištěny pro všechny přihlášené žáky. Obědy musejí zákonní zástupci objednat buď telefonicky, nebo 

přes internet do 13 hodin 20. května.  

Pokud žák nebude moci přijít do školy, oběd rodiče odhlásí. Obědy nebudou vydávány do jídlonosičů (z hygienických 

důvodů). 

Ve vstupu do jídelny si žák umyje ruce dezinfekčním mýdlem a osuší si ruce jednorázovým papírovým ručníkem. 

V jídelně jsou zajištěny rozestupy 2 m jako ve třídě. Žáci sedí po jednou u každého stolu. Rouška se odkládá pouze při 

samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku. V době střídání skupin strávníků je prováděna dezinfekce 

stolů. 

Opakované nedodržování výše stanovených pravidel, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je 

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

Zajištění dalších hygienických opatření 

Toalety jsou vybaveny dezinfekčním mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení 

rukou.  

Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně. 

Všechny třídy jsou vybaveny dezinfekčním mýdlem, žáci používají jednorázové papírové ručníky. 

Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, je prováděno 

nejméně jednou denně.  

Předměty a povrchy, kterých se mohou žáci dotýkat, jsou pravidelně dezinfikovány.  

Odpadkové koše se kontrolují průběžně; vyprazdňovány jsou minimálně jednou denně, používají se vyjímatelné 

jednorázové pytle. 

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, je umístěn do samostatné místnosti a kontaktován 

zákonný zástupce žáka s požadavkem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou 

hygienickou stanici. Ostatní žáky jsou od tohoto žáka odděleni až do zjištění jeho zdravotního stavu. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vážení rodiče, chápeme, že situace není pro vás lehká, také my se s ní snažíme co nejlépe vyrovnat. Pokud budete mít 

jakýkoliv problém, budeme ho individuálně řešit. Obraťte se prosím na třídní učitelky.  

Věřím, že vše společně zvládneme.  

Přeji nám všem úspěšné dokončení školního roku. 

V Ostravě-Porubě 19. května 2020      Mgr. Renáta Fialová, ředitelka školy 


