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ÚVOD 
Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky základních škol  v souvislosti s přítomností žáků 
1. stupně ve škole po dobu trvání potřeby dodržování  epidemiologických opatření a doporučení. Dokument 
stanoví pouze ty základní provozní podmínky, které se liší od standardních podmínek vyplývajících ze 
školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.  

 
PROVOZNÍ  DOBA ŠKOLY JE V OBDOBÍ 25. 5. 2020 – 30. 6. 2020 OD 7:15 DO 16:00 

Ranní družina není poskytována 
 

Skupiny 

 

a) Ve škole budou vytvořeny dvě skupiny žáků; skupina jedna, která bude složena ze žáků prvního 
a druhého ročníku a skupiny 2, která bude složena z žáků třetího až pátého ročníku.

b) Složení skupin žáků (skupina 1, skupina 2) je neměnné, skupiny se dále mohou při výuce dělit 
na jednotlivé ročníky, podle rozvrhu a potřeb vyučujících, nikdy však nedochází ke spojení žáků 
z různých skupin. 

c) Maximální počet žáků ve skupině je 15 
d) Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole 

do 30. 6. 2020.  
e) Zákonní zástupci jsou povinni informovat o školu, zda se jejich dítě bude zúčastňovat 

vzdělávání prostřednictvím formuláře nejpozději do 13. 5. 2020. Žáka nelze zařadit do školní 
skupiny později, než k 25. 5. 2020.   

Vzdělávací aktivity 

 

a) Základní škola zajišťuje vzdělávací aktivity pro kmenové žáky školy, kteří plní povinnou školní 
docházku. 

b) Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den, v souladu s rozvrhem 
platným od 25. 5. 2020.  

c) Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je 

zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Obsah 

vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především o 

hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku. Cílem odpolední 

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

vzdělávacího programu ŠD.   



 

d) Dopolední část vzdělávacích aktivit je pro přihlášené žáky povinná. 
e) Odpolední aktivity jsou pro žáky nepovinné a jejich neúčast v tomto bloku se neeviduje ve škole 

online.  
f) 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.  

g) Vzdělávací aktivity v dopoledním bloku zajišťují třídní učitelé jednotlivých tříd.  

h) Odpolední aktivity zajišťují vychovatelky školní družiny. 
i) Obsah a formu všech vzdělávacích a zájmových aktivit je nutno volit tak, aby byla zajištěna 

hygienická  a epidemiologická opatření. 
 
Začátek a konec vzdělávacích aktivit: 
 
Dopolední výuka skupiny 1 probíhá v čase od 8:05 do 11:30 a  skupiny 2 probíhá v čase od 8:15 do 
11:45. 
Odpolední výuka skupiny 1 a skupiny 2 probíhá v čase od 12:00 do 16:00. 

 
ORGANIZACE PŘÍCHODŮ, ODCHODŮ A POHYBU V ZÁKLADNÍ ŠKOLE 

Cesta do školy a ze školy 

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, 
zejména:  
 

 Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky. 

 Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. 
u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).  

 
Škola při zahájení pobytu ve škole na tuto skutečnost žáky upozorní. 

Příchod do školy,  pohyb před školou a vstup do budovy 

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka prohlášení, která je možné podepsat před 
vstupem do školy:  
 

- písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,  

- písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.  

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do základní školy umožněn. 



 

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 nesmí do 
školy vstoupit.   

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Pro všechny osoby 
nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu a dodržení odstupů 2 metry.  

 
 
 



Žáci jednotlivých výukových skupin budou do školy přicházet ve vyhrazeném čase, aby nedošlo 
k setkávání žáků různých skupin. 
 

 Žáci prvního a druhého ročníku (dále jen skupina 1) budou do školy přicházet v časech: 7:15 
– 7:30 a 7:45 – 7:55 
 

 Žáci třetího, čtvrtého a pátého ročníku (dále jen skupina 2) budou do školy přicházet 
v časech: 7:30 – 7:45 a 7:55 – 8:05 
 

Žáci se převléknou, přezují, své věci odkládají do své skříňky, v šatně tráví jen nezbytně nutnou dobu. 
Neprodleně po přezutí nebo příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. 
 
Z šatny žáci skupiny 1 odchází do třídy prvního ročníků, žáci skupiny 2 do své kmenové třídy.  

Odchod ze školy 

a) Zákonní zástupci informují školu prostřednictvím dotazníku „Odchody ze školy“ první den 
nástupu dítěte zpět do školy, zda bude dítě školu opouštět samo, či v doprovodu a v jakém 
čase. 

b) Žáci mohou opustit školu kdykoliv po skončení dopoledního výukového bloku, v souladu 

s informacemi v dokumentu Odchody ze školy. 

c) Žáci, kteří opouští školu sami, se na pokyn vyučujícího přesunou do prostor šatny, kde se 

převléknou a neprodleně opustí budovu školy.  

d) Pokud žák odchází v doprovodu, tento doprovod nesmí vstoupit do budovy školy. Po příchodu 

před budovu školy informuje vyučujícího o svém příchodu prostřednictvím telefonního čísla, 

které bude vyvěšeno na budově školy a vyčkává příchodu dítěte před budovu školy. Žák je 

vyučujícím poslán do šatny, kde se převlékne a neprodleně opustí budovu školy.  

e) Vyučující jednotlivých skupin se vzájemně informují o odchodech dětí prostřednictvím 

interního telefonu, aby nedocházelo v prostorách šatny k setkávání žáků různých skupin. 



 

Pravidla  chování v budově školy 



Vemezení společných  prostor:  šatna,  chodby,  toalety,  školní  jídelna a školní zahrada. 
a) Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a uzavíratelné  sáčky na uložení roušek.  

b) Po sejmutí si každý žák ukládá roušku do svého sáčku. 

c) 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.  

d) Žáci se po prostorách školy pohybují pouze pod dohledem nebo se souhlasem dohled 

vykonávajícího vyučujícího, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami. 

e) Je-li to možné, žáci při přesunech dodržují odstupy 2 metry (nejméně 1,5 metru).  

f) Přestávky i výukové bloky mohou jednotlivé skupiny trávit na školní zahradě, vyučující vždy dbají, 

aby se při přesunu nesetkali s druhou skupinou, a na zahradě obě skupiny využívají pouze svůj 

vyhrazený prostor (venkovní učebna 1, venkovní učebna 2), tak aby se žáci skupin vyhnuli přímému 

kontaktu. 

g) Při pohybu mimo kmenovou učebnu, ve společných prostorách a na zahradě mají žáci, pedagogičtí 

a nepedagogičtí pracovníci  vždy nasazenou roušku. 

Pravidla chování ve třídě 



a) Lavice ve třídách, budou rozmístěny tak, aby mezi žáky byly rozestupy 2 metry (nejméně 1,5 metru), 

v každé lavici sedí vždy jen jeden žák.  

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

c) Vyučující dohlíží na větrání ve třídě, minimálně 1x za hodinu po dobu 5 minut. 

d) Škola vede evidenci o docházce žáků do školy prostřednictvím aplikace škola online.  

 
 

PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ 
 

Dle místních podmínek  škola zajišťuje  školní stravování v běžné podobě za dodržení níže uvedených 
podmínek:  

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

ani příbory.  

b) V jídelně se při výdeji jídla se nepotkávají žáci z různých skupin žáků. Při stravování jsou zajištěny 

obvyklé rozestupy. 

c) Před příchodem další skupiny strávníků jsou povrchy ploch desinfikovány a jídelna vyvětraná. 



 

d) Časový interval mezi skupinami  je dostatečně dlouhý  k desinfekci prostředí školní jídelny. 

e) Roušku strávníci odkládají pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.  

f) Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.  

Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.  

g) Při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.  

 
 

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ ÚKLIDU 
 

Před znovuotevřením školy je uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech prostor. Zvýšení frekvence 
dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku rukou).  
 
Dezinfekce je v označených nádobách rozmístěna následovně: 
Vnější prostory - u vchodových dveří a na zahradě, vnitřní prostory -  šatna žáků, šatna zaměstnanců, třídy, 
kuchyně a toalety. 
 

a) Úklidový personál je  informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění 
a dezinfekce povrchů a předmětů. Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové 
a další pracovníci školy nacházejí, se provádí 1x denně, včetně vyprázdnění odpadkových košů. 
 

b) Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, je  prováděna několikrát 
denně. Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci stolů a povrchů, jako jsou např. kliky, 
vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony, učební pomůcky, čipové systémy, 
podlahy používaných prostor, WC apod.   

c) Po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid.  
 

d) Pro čištění a dezinfekci jsou používány dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní 
aktivitou. Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.  
 

e) Na etiketě je uvedena účinná koncentrace dezinfekčního prostředku a čas působení (min. EN14476 
nebo DVV/RKI).  

 
f) Ředění dezinfekčních prostředků musí být prováděno v souladu s návodem uvedeným na etiketě 

dezinfekčního prostředku a po uplynutí času působení je nutné dezinfekci zopakovat.  
 

g) Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, antibakteriálním mýdlem v dávkovači a jednorázovými 
papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.  

 
 

 



 

 
INFORMACE PRO OSOBY S RIZIKOVÝMI FAKTORY 

 
 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:  
 

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.  

2. Chronické onemocnění plic s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.  

3. Onemocnění srdce nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou  

4. Porucha imunitního systému 

5. Těžká obezita. 

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.  

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce  

    ledvin.  

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).  

 
Škola nemá zaměstnance s rizikovými faktory.  
 
 
Do rizikové skupiny patří žák, které 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 v základní škole  s tímto vědomím. O této skutečnosti informujte ředitelku školy. 
 

 
POSTUP PŘI PODEZŘENÍ NA MOŽNÉ PŘÍZNAKY COVID - 19 

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

místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření 
ředitelka školy  informuje spádovou  hygienickou  stanici.  

Ostatní žáci jsou  umístěni  do jiné místnosti nebo je změněna výuka  na pobyt venku s povinným 
nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.  
 

b) Pokud se u zaměstnance základní školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším 
možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. 



 

Žáci jsou  umístěni  do jiné místnosti nebo je změněna výuka na pobyt venku s povinným nošením 
roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.  

 

 

V Kladně dne 13. května 2020      Lenka Koubová 
                       ředitelka školy  
 

 

 


