
 

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020  

(upraveno dle dokumentu vydaného MŠMT dne 30. 4. 2020) 

 

Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně  
 

• Na vzdělávání ve škole od 25. 5. 2020 je nutné své dítě přihlásit. Přihlašování bude 
možné přes formulář zaslaný třídními učiteli, a to od středy 13. 5. 2020 18:00h do 
pondělí 18. 5. 2020 12:00h (formulář – viz příloha č. 1). Kritérium pro zařazení žáka 
do školní skupiny je pořadí elektronického přihlášení (vyplnění formuláře a odeslání 
na email třídního učitele).  

• Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020. 

• Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den. 

• Je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové 
aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány. 

• Ranní družina není poskytována. 

• Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin.  

• Zařazení pohybových chvilek na protažení a relaxaci je doporučené, stejně jako pobyt 
ve venkovním prostředí. 

 

• Začátek a konec vzdělávacích aktivit během dne je stanoven takto: 
 

1. třída:  7:40 – 15:05 
2. třída:  7:45 – 15:00 
3.A třída:  7:50 – 12:45 
3.B třída:  7:55 – 12:50 
4. třída:  8:00 – 12:40 
5. třída:   8:05 – 12:35 

 

• Omlouvání nepřítomnosti žáků musí učinit zákonný zástupce nejpozději do 
24 hodin a to telefonicky na čísla: 725 834 348, 606 144 166, nebo emailem své 
třídní paní učitelce. Oběd je nutné odhlásit do 7:00 na tel. čísle: 725 834 351. 

 

• Žák vzdělávaný podle § 38 školského zákona (žák ve škole v zahraničí nebo v 
zahraniční škole na území ČR) koná zkoušky v termínu dle vyhlášky č. 48/2005 Sb., 
tedy nejméně za období jednoho pololetí, nejdéle však za období 2 školních roků. 

 

 
 



 
 
Konzultace pro žáky připravující se na přijímací řízení na SŠ 
 

• Konzultace pro žáky 9. ročníku budou probíhat ve středu a v pátek.  

• Rozsah konzultací: od středy 13. 5. 2020 do pátku 5. 6. 2020. 

• Obsahem konzultací je učivo především z předmětů přijímací zkoušky (matematika, 
český jazyk), cílem je příprava na přijímací zkoušku. 

• Konzultací se účastní pouze přihlášení žáci. 
 

Cesta do školy a ze školy 
 
• Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). 

• Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.  
 

Příchod, odchod a pohyb před školou 
 
• Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými opatřeními.  

• Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.  

• Žáky dané skupiny vyzvedává v přidělený čas pověřený pedagogický pracovník, který je 
odvede do šatny a hned pak do třídy.  

• Po ukončení vzdělávání odvádí žáky přidělený pedagogický pracovník v určený čas ven 
z budovy. 

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

• 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 žáka ze skupiny. 

 

Ve třídě 
 

• Po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce.  

• Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné. 

• Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 

• Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. 

• Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. 

• 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. 

 
 
 
 



 
 
Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování  
 

• Pokrmy či balíčky 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.  

• 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. 

 
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).  
 
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.  

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

rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.  
 
Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka prohlášení (příloha č. 2) - 

písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem 
zdravotnictví a 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, nebude žákovi osobní účast ve 

škole umožněna.  
 

 



 
 

Příloha č. 1 

 

PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍ SKUPINY OD 25. 5. 2020 DO 30. 6. 2020 

 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ ŽÁKA/ŽÁKYNĚ: ………………………………………………………… 

TŘÍDA: …………………………………………………………………………………………. 

OBĚD VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ:    ANO -  NE  (zaškrtněte) 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE, KTERÝ DÍTĚ PŘIHLAŠUJE:  

 

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

Přihlašuji své dítě do školní skupiny ve školním roce 2019/2020 a jsem seznámen/a 

s pravidly fungování této skupiny do konce školního roku, která jsou uveřejněna na webu 

základní školy pod názvem OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V 

OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020. Při prvním nástupu dítěte do školy – 

25. 5. 2020 – přinese mé dítě podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jsem si vědom toho, 

že pokud ho zapomene, nebude moci být do skupiny zařazeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 2 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO 

ONEMOCNĚNÍ 

 

Jméno a příjmení dítěte: …......................................................................................................... 

Datum narození: ........................................................................................................................ 

Trvale bytem: ….......................................................................................................................... 

1. Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily 

příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu 

apod.). 

2. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, 

abych zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách. 

 

V......................................., dne ……………………………………. 

 

Podpis zákonného zástupce nezletilého ………………………………………………………………. 

 

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).  

 

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud 

některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.  


