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 Č.j. 220/2020 

 

Organizace vzdělávacích aktivit a provoz školy od 25. 5. do 30. 6. 2020 

 

 

Školní budova je v termínu od 25. 5. do 30. 6. 2020 využívána pouze k provozu školních 

skupin a školní jídelny. Školní družina, zájmové útvary a aktivity dalších organizací jsou po 

tuto dobu přerušeny. Do budovy školy mají povolen vstup pouze zaměstnanci a žáci školy. 

Cizí strávníci si vyzvedávají stravu pouze v době od 11.00 do 11. 20 hod. na vyznačeném 

místě. 

 

Žáci budou vpuštěni do školy se dvěma rouškami na den, dvěma sáčky na roušky, v první den 

příchodu musí předložit podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového 

infenkčního onemocnění a formulář s časy odchodů ze školní skupiny. Změnu času odchodů 

zapíše zákonný zástupce do žákovské knížky. Rodič je povinnen omluvat žáka z aktivit 

nejpozději do tří dnů nepřítomnosti. Žák je povinnen dodržovat stanovená hygienická 

pravidla; jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, respektive 

k vyzřazení ze školní skupiny. 

 

V provozu budou dvě školní skupiny, které jsou neměnné: 

1. skupina bude složena z žáků 1. a 2. ročníku,  

2. skupina z žáků 3., 4. a 5. ročníku. 

 

Zahájení aktivit: 

1. skupina 7.20 hod. 

2. skupina 7.30 hod. 

 

Žák musí být při návštěvě školy zdráv. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by 

mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta 

chťi a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupt.  

 

Žáky přebírá před školou v určený čas pedagog. Žáci sami do školy nevchází. Před školou se 

zdržují v rozestupech 1,5 – 2 m, na příchod pedagoga čekají na vyhrazených místech. 

 

U vstupu do školy si žáci vydezinfikují ruce. Žáci se přezují a převléknou v přiřazené šatně. 

Oděvy a obuv žáků se nesmí dotýkat. Po odchodu z šatny si žáci umyjí ruce. 

 

Po příchodu do třídy si žáci umyjí ruce a usadí se do určených lavic. Pokud žáci sedí v lavcích 

s rozestupy 1,5 – 2 m nemusí mít ve třídě nasazenou roušku. O použití roušky rozhodne 

vyučující. Při skupinových činnostech, pohubu mimo třídu, v jídelně i venkovních prostorách 

musí mít žáci vždy nasazenou roušku. Třída bude pravidelně větrána, minimálně 5 minut za 

hodinu. Dle možností budou žáci trávit co nejvíce času na školním pozemku. Žáci v průběhu 

aktivit budou zvýšenou měrou dodržovat hygienické zásady. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Průběh aktivit: 

Dopolední: 

1. skupina 7.30 - 11.20 hod. 

2. skupina 7.40 -  12.00 hod. 

 

Odpolední:  

1. skupina 12.00 – 15.00 hod. 

2. skupina 12.40 – 13.40 hod. 

 

Přestávky ve výuce si určuje pedagog s ohledem na psychohygienické potřeby žáků. Velkou 

přestávku tráví skupina ve venkovních prostorách školy co nejčastěji. 

 

Velká přestávka: 

1. skupina 9.20 – 9.40 hod. 

2. skupina 9.50 – 10.10 hod. 

 

Odchody žáků jsou možné jen v předem určených časech: 

1. skupina 12.40; 13.40 a 15.00 hod. 

2. skupina 12.30 a 13.30 hod. 

 

Žáky bude odvádět pedagog v určený čas před školu, kde si je vyzvedne zákonný zástupce, 

nebo žáci odchází sami. Dobu odchodu žáka sdělí zákonní zástupci škole prostřednictvím 

formuláře, který je k dispozici přímo ve škole na úložném místě a na webových stránkách 

školy. 

 

Oběd: 

1. skupina 11.30 – 12.00 hod. 

2. skupina 12.10 – 12.30 hod. 

 

Žáci si před vchodem do jídleny umyjí a vydezinfikují ruce. Tácy s jídlem budou připravené 

na stolech a nesmí se přemisťovat. Při konzumaci uloží žáci roušky do připravených sáčků. 

Po jídle žáci zanechají tácy na místě a za dohledu pedagoga opustí jídelnu. Po odchodu 

skupiny bude jídelna vydezinfikována. 

 

 

Pro případ podezření onemocněním nemocí COVIC-19 bude ve škole zřízena samostatná 

místnost.  Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19 bude do ní umístěn, 

budou kontaktováni zákonní zástupci s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka a spádová 

hygienická stanice. Pro měření teploty se využije bezdotykový teploměr. 

 

 

 

V Šatově dne 18. 5. 2020 

 

 

 

 

Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová 

ředitelka školy 

 

 


