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V Olomouci dne 7. 5. 2020 

 

 
Vážení rodiče, 

 

dne 30. 4. 2020 vydalo MŠMT dokument s názvem OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V 

OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020, který se vztahuje na základní provozní podmínky ZŠ v 

souvislosti s přítomností žáků 1. stupňů. Dle tohoto manuálu je povinností ředitele školy vás seznámit 

s touto možností a podmínkami účasti na vzdělávacích aktivitách.  

 

Pokud zvažujete účast vašeho dítěte na vzdělávacích aktivitách, prostudujte si pečlivě 

následující text. 

 

Základní podmínky: 

• Dobrovolný nástup žáků do školy – 25.5. 2020. Základní školy zajišťují vzdělávací aktivity pouze 

pro kmenové žáky své školy. 

• Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy. U žáků 1. stupně dle MŠMT 

do 18. 5. 2020. Z provozních důvodů prosím o odpověď do 10. 5. 2020, abychom byli schopni 

vše včas naplánovat a zabezpečit. 

• Zákonný zástupce je povinen podepsat čestné prohlášení a seznámení (viz příloha), které škola 

obdrží nejpozději v den nástupu žáků do školy – tj. 25.5. Pokud zákonný zástupce tyto 

dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.   

• Maximální počet žáků ve skupině je 15 (jeden žák v lavici s danými rozestupy), přičemž složení 

skupin je neměnné po celou dobu, tj. do 30.6. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. 

Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25.5. 2020. 

• Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a 

ročníků. Pokud je to možné, je vhodné vytvořit skupiny ze žáků jedné třídy nebo jednoho 

ročníku. 

• Při tomto způsobu výuky nebudou vyučujícími zajišťovány podklady pro závěrečnou klasifikaci 

(o provedení závěrečného hodnocení žáků budete informováni v nejbližších dnech). 

• Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, 

žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák 

nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka. 

• Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci. V dopolední části mohou vzdělávací a 

výchovnou činnost ve skupině zajistit i vychovatelé nebo asistenti pedagoga. Odpolední 
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výchovnou a vzdělávací činnost zajišťují přednostně vychovatelé nebo další pedagogičtí 

pracovníci. 

• Ranní družina není poskytována. Úplata za školské služby poskytované za běžných podmínek ve 

školní družině se v tomto případě nehradí (nejedná se o školní družinu). Pro zařazení žáka do 

skupiny není rozhodující, zda je za běžné situace zapsán do školní družiny. 

• Do vzdělávacích aktivit nebudou zařazeny další předměty, zejm. TV a další předměty 

s výchovným zaměřením. 

• Pro žáky, kteří nebudou přihlášeni k pravidelné docházce, bude probíhat zadávání požadavků 

jako doposud – tj. pomocí platformy Bakaláři. 

• Školní stravování – od 25. 05. 2020 bude ŠJ připravovat stravu pro MŠ, žáky I. Stupně ZŠ, 

zaměstnance a cizí strávníky. V případě zájmu o stravování ve školní jídelně přihlaste dítě ke 

stravě prostřednictvím portálu www.strava.cz, a to nejpozději do 18. 5. 2020. Zkontrolujte si 

prosím Vaše účty na kartě strávníka a Ti z Vás, kteří nemají dostatečný finanční obnos, uhraďte 

prosím stravu do 18. 5. 2020. U strávníků, kteří mají povoleno inkaso si účetní ŠJ strhne 

potřebnou částku v týdnu od 11. 05. do 15. 05. 20 

 

Předpokládaný rozsah 

• Je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity a v 

jakém rozsahu budou realizovány. 

• Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den (8.00 – 16.00 zejména 

počátek vyučování a hodina nástupu do školy bude upřesněna dle počtu skupin a možností 

školy). Dřívější vyzvednutí dítěte v odpoledních hodinách se nevylučuje. 

• 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, které přiměřeně vychází ze 

vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny. 

 

Hygienická opatření a povinnosti školy 

• Před znovuotevřením školy byl uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech využívaných 

prostor. 

• Žáci budou ihned po nástupu do školy poučeni o nezbytných opatřeních a ochraně zdraví.  

Jejich povinností bude dodržovat zásady, o nichž byli poučeni. 

• 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 či přípravy. 

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

• 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. 

• V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je 

zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. 

při skupinové práci, o přestávce), musí se roušky nosit i ve třídě. 

• Každý žák musí neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, použít dezinfekci 

na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým 

mýdlem). 



• Vstup žáků do školy i jejich odchod bude probíhat pod dohledem učitele. Žáci budou před 

budovou školy vyzvednuti učitelem, čas bude upřesněn. Shromažďování před školou v dřívější 

době není vhodné. Budou tak kladeny zvýšené požadavky na správné načasování příchodu. 

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

• Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.  

• Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu 

a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin. 

• Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor je nutné 

organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně 

zaměstnanců školy. 

• Škola zajistí ve spolupráci se zřizovatelem dostatečné množství dezinfekce. 

• Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány i do tříd. 

• Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy 

nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně. 

 

Příchod ke škole a pohyb před školou 

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů: 

• Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; škola je povinna zajistit organizaci 

pohybu osob před školou. 

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

• Organizovat shromáždění žáků ve skupinách tak, jak budou následně společně ve třídách. 

• Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny 

a vyzvedává je. 

• Pokud je to nutné, rozvrhnout časy příchodu žáků tak, aby v jeden čas k budově školy dorazilo 

současně méně lidí (např. nástup jednotlivých ročníků nebo tříd v časovém odstupu). 

• Pokud není možné organizovat shromáždění do skupin před budovou školy, je nezbytné zajistit 

průběžný příchod žáků a jejich plynulý přesun do tříd. 

• Škola stanoví zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy tak, aby 

nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy. 

 

Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti 

a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje 

škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit 

aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav 

indisponovaného žáka.  

 

Přítomnost žáka patřícího do rizikové skupiny 

• Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený níže 

v rámci přílohy Čestné prohlášení 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. 

 



Podmínky pro vstup žáka do školy 

• Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka Čestné prohlášení, které obsahuje 

seznámení s rizikovými faktory stanovenými Ministerstvem zdravotnictví. 

• Žádáme rodiče, aby v rámci urychlení předávání Čestného prohlášení si toto vytiskli, vyplnili a 

při vstupu dítěte do školy jej předali příslušnému pedagogickému pracovníkovi. 

• Upozorňujeme, na platnost tohoto prohlášení – datum podpisu musí být 25. 5. 2020. 

Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše a nepředá, nebude žákovi osobní účast ve 

škole umožněna. 

 

 

Děkuji za pochopení.  

 

Mgr. Miloslav Palát 

ředitel školy 

 

Čestném prohlášení je ke stažení zde:  Čestné prohlášení 

Čestném prohlášení je k náhledu níže: 
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