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INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ DRUHÉHO STUPNĚ 

 
V souladu s usnesením vlády je od 8. 6. 2020 umožněna ve škole osobní přítomnost žáků 
druhého stupně. 

 

ORGANIZACE VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT: 
- vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků a jsou organizovány pravidelně 

každý pracovní den 

- maximální počet žáků ve skupině je 15, vždy musí být splněny podmínky - jeden 
žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi 

- složení skupin je neměnné po celou dobu, o zařazení žáků do skupin rozhoduje 
ředitel školy 

- je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové 
aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány 

- cílem je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání 
na dálku  

 

POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PRO ZAŘAZENÍ ŽÁKA 
DO SKUPINY: 

- vyjádřit svůj zájem o docházku žáka do školy nejpozději do 3. 6. 2020 (vyplnit 

„Závaznou přihlášku do školní skupiny“) 

- podepsat čestné prohlášení a seznámení (viz příloha) 

- zajistit žákovi minimálně 2 ks roušky na den a igelitový sáček na uložení 

roušek 

 
PROVOZNÍ DOBA ŠKOLY A PROVOZ ŠKOLY 
 

- pondělí až pátek od 8.30 do 12.10 

 

- školní stravování je zajištěno pro žáky přihlášené ke školnímu stravování  
 

 

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ 
Cesta do školy a ze školy  

- při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování 
stanovená krizovými opatřeními 

 dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými 

opatřeními 

 
Příchod ke škole a pohyb před školou 

- pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů: 

 minimalizovat velké shromažďování osob před školou, harmonogram 
zahájení a ukončení dopolední výuky pro jednotlivé skupiny (uvedeno výše) 

 žáci přicházejí ke škole v čase od 8.20 – 8.30 hodin, kdy začíná výuka  

 před školou je nutno dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo 
mimořádnými opatřeními 

 žáci se mohou shromažďovat pouze ve skupinách tak, jak budou následně 
společně ve třídách 
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Vstup do budovy školy nebo školského zařízení a chování v budově školy 

- vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám 

- žáci se po přezutí nezdržují v šatně a průběžně odcházejí do tříd 

- všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky 

- škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat 

- žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla 

- opakované nedodržování nařízených pravidel, po prokazatelném upozornění 
zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy nebo vyřazení 
žáka ze skupiny či přípravy 

- škola organizuje provoz v šatnách tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých 
skupin 

 
Ve třídě 

 

- po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce  

- doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a 
tekutým mýdlem) 

- složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se 
jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků 

- maximální počet žáků ve skupině je 15 a je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v 
lavici ve třídě 

- 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), musí se roušky nosit i ve třídě 

- při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku 

- je zajištěno takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený 
odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru) 

- žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě 

- v každé třídě je nezbytné často větrat (min. jednou za hodinu po dobu 5 min) 

 
Ve školní jídelně 

- pokrmy 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 

- při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě, budou zajištěny 
rozestupy mezi jednotlivými skupinami 

- 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 

- dodržují se zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla 

 
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 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 
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ZPŮSOBY OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ 
 

- 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 jeho vyjádření, zda bude žák nadále do 
skupiny docházet 

- absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Nýdku 28. května 2020      Libor Svider, ředitel školy 

 
 

 


