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Informace k otevření ZŠ1 

 Toto jsou základní provozní podmínky základních škol v souvislosti s přítomností žáků 1. stupně 

po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení podle MŠMT 

platné od 30. 4. 2020. 

 Škola má povinnost informovat zákonné zástupce dětí. 

 ZŠ Slunečnice bude otevřena společně s MŠ Slunečnice od pondělí 25. 5. 2020. 

 Provozní doba – je zakázána ranní družina. Žáci budou přicházet do školy mezi 8,15 a 8,30 

hodin. Odchod žáků ze školy do 16,00 hodin. 

Cesta do ZŠ a ze ZŠ 
 Děti i rodiče musí mít cestou do i ze školy zakrytá ústa i nos ochrannými prostředky. 

 Dodržení odstupu 2 m  v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (vzhledem 

k ostatním, nikoliv mezi rodičem a dítětem). 

Příchod ke škole a pohyb před školou 
 Před školou dodržovat 2 m odstupy od ostatních rodičů s dětmi se zakrytými dýchacími cestami 

(nosu a úst) rouškou. 

 Minimalizovat shromažďování osob před školou. 

 Žáky před školou bude vyzvedávat pověřený pedagogický pracovník. 

Vstup do budovy školy 
 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. 

 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. 

V budově školy 
 Při přesunu žáků, pohybu po chodbě, návštěvě toalet apod. je nutné minimalizovat kontakty 

mezi jednotlivci. Vhodné je dodržování odstupu 2 m.  

 Toalety musí být vybaveny pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, dezinfekcí a jednorázovými 

papírovými ručníky. 

 Škola zajistí dostatečné množství dezinfekce. 

 Dezinfekční prostředky budou i ve třídě. 

 Dezinfekce rukou bude probíhat tak, že pověřený pracovník školy nastříká dětem dezinfekci 

bezkontaktně na ruce a děti si ji samy na rukou rozetřou. Z důvodu bezpečnosti dětí si nebudou 

dezinfekci aplikovat samy.  

 Povrchy v ZŠ se musí dezinfikovat několikrát denně, podle potřeby, a to včetně pomůcek. 

 Dezinfekce podlahy, toalet a umývárny se provádí alespoň 1 x denně nebo podle potřeby. 

                                                           
1 kompletní informace pro ZŠ na stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-
zs-a-ss 
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Ve třídě 
 Neprodleně po přezutí, v umývárně, případně po příchodu do třídy si musí každý důkladně 

umýt ruce (20 – 30 sekund) mýdlem a provést dezinfekci rukou. Dezinfekce rukou bude 

probíhat způsobem výše popsaným. 

 Maximální počet žáků ve skupině je 15. 

 Po každém vzdělávacím bloku si žáci znovu umyjí a dezinfikují ruce. 

 Pokud dochází k bližšímu kontaktu (skupinová práce) musí děti i zaměstnanci nosit ochranné 

prostředky (roušku). Vzhledem ke specifikům našeho vzdělávacího programu, který není 

založen na frontální, nýbrž skupinové výuce, to znamená, že děti i zaměstnanci školy budou 

mít roušku po celou dobu pobytu ve škole.  

Při podezření na možné příznaky COVID-19 
 Do ZŠ nesmí být přijat žák s jakýmikoliv příznaky akutního respiračního onemocnění (kašel, 

rýma, zvýšená teplota, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) 

 Je doporučeno měřit žákům při vstupu teplotu bezkontaktním teploměrem. 

 Pokud by se během dne u žáka projevily jakékoliv příznaky respiračního onemocnění, mají 

zaměstnanci školy povinnost takové dítě izolovat od ostatních dětí a neprodleně kontaktovat 

zákonného zástupce. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. 

Rámcová pravidla pro zajištění školního stravování 
 Zatím nemáme informaci, v jakém režimu bude fungovat školní jídelna v Okrouhlici. Jídelna 

v Havlíčkově Brodě by podle předběžné zprávy vařit mohla. Musí být ještě potvrzeno. 

 Dle nařízení je možné aplikovat jednu z následujících 3 možností: 

 školní stravování – vydávání obědů při zajištění níže uvedených pravidel 

 školní stravování – studené obědové balíčky při zajištění níže uvedených pravidel 

 Školní stravování – po dohodě se zákonnými zástupci si žáci mohou přinést vlastní 

stravu (namísto oběda). 

 Pokrmy či balíčky vydává pouze personál včetně čistých příborů. 

 V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. 

 při stravování musí být zajištěny obvyklé rozestupy 2m. 

 Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku. 

 Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce a použije dezinfekci na ruce. 

Základní pravidla pro provádění úklidu 
 Před znovuotevřením ZŠ bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech prostor. 

 Pro čištění a dezinfekci se budou používat prostředky, které působí jakoukoliv virucidní 

aktivitou. 

 Při dezinfekci (ředění dezinfekce, doba expozice apod.) prostor se bude postupovat dle 

doporučení výrobce dezinfekce. 

 Častěji (několikrát denně) se budou dezinfikovat vodovodní baterie, toalety, kliky, stoly, 

pomůcky, klávesnice PC apod. 
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Osoby s rizikovými faktory 
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami. 

2. Chronické onemocnění plic. 

3. Onemocnění srdce a /nebo velkých cév (např. hypertenze). 

4. Porucha imunitního systému. 

5. Těžká obezita. 

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 

7. Chronické onemocnění ledvin. 

8. Onemocnění jater. 

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny 
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 v ZŠ s tímto vědomím. 

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možno podepsat 

před vstupem do školy: 

 písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví 

 písemné čestné prohlášení, o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. 

horečka, kašel, rýma, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) 

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup žákovi osobní účast ve škole 

umožněna. 

Čestné prohlášení 
 v příloze 

Co připravit před znovuotevřením školy 
Ředitel informuje zákonné zástupce o možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit, o níže uvedených 

souvislostech spojených s jejich organizací, a dále také o termínu pro vyjádření jejich zájmu o účast na 

vzdělávacích aktivitách či přípravě. 

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 

2020. 

Informace pro zákonné zástupce: 

 organizace vzdělávacích aktivit a další souvislosti 

 povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení (viz příloha) 

 provozní doba školy (8,15 – 16,00 hodin). Ranní družina je zakázána. 

 provoz školy a hygienická opatření 

 způsoby předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků. Příchod žáků do školy – viz výše.  

Žáci se budou vyzvedávat obdobně jako při příchodu žáků. Zákonný zástupce nesmí 

vstupovat do školy, musí počkat na dítě před školou za dodržení všech nařízených 

hygienických pravidel (2m odstup od ostatních, rouška). Omlouvání dětí telefonicky na 

obvyklá čísla.  
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Skupina žáků 1. stupně 
 Maximální počet žáků 15. 

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

 Složení skupin je neměnné. 

 O zařazení žáků do skupin rozhodne ředitel školy. 

Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně 
 Základní škola zajišťuje vzdělávací aktivity pro kmenové žáky své školy, kteří plní povinnou 

školní docházku. 

 Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den. 

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

rozsahu budou realizovány. 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, který vychází ze ŠVP školy a je zadáván i formou vzdělávání na dálku. 

Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků podle ŠVP školní družiny. 

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

výchovnou činnost ve skupině zajišťovat vychovatelé nebo asistenti pedagoga.  

 Pedagogové budou i nadále zajišťovat dálkovou výuku žáků, kteří zůstanou doma (do školy 

nepůjdou) tak, jak je realizováno nyní. Tito budou také připravovat podklady pro vzdělávací 

aktivity dětí ve škole. 

 Ranní družina není poskytována (není dovolena). 

 Výuka tělesné výchovy v běžné podobě není možná. 

 Aktivity mimo areál školy nejsou rovněž možné. 

 Škola vede evidenci o docházce žáků do skupiny, absence se nezapočítává do absence uváděné 

na vysvědčení. 

 Začátek a konec vzdělávacích aktivit stanoví ředitel školy. Příchod žáků do školy 8,15 – 8,30 

hodin. Odchod žáků ze školy do 16,00 hodin.  

 

V Okrouhlici 3. 5. 2020 Hana Belingerová, ředitelka 


