
Provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020 

a ochrana zdraví 
 

Otevření školy pro žáky 9. třídy: 

 od 11. května 2020, 7:55 – 11:20 hod. 

 podmínkou vstupu žáka do školy je vyplněné čestné prohlášení 

 složení skupin do max. počtu 15 žáků je neměnné, žáka nelze zařadit do skupiny 

později než k 11. 5. 2020 

 zaměření na přípravu k přijímacím zkouškám, 2 hodiny ČJ, 2 hodiny M 

 možnost oběda 

 

Otevření školy pro žáky 1. – 5. třídy: 

 od 25. května 2020, 7:55 – 16:00 hod. 

 podmínkou vstupu žáka do školy je vyplněné čestné prohlášení 

 složení skupin do max. počtu 15 žáků je neměnné, žáka nelze zařadit do skupiny 

později než k 25. 5. 2020 

 dopolední vzdělávací aktivity, oběd 

 odpolední zájmové aktivity 

 

Čestné prohlášení 

- formulář ke stažení na webu školy 

- také možnost vyzvednutí v kanceláři školy 

 

Cesta do školy a ze školy, pohyb před školou 

- na žáky se vztahují obecná pravidla stanovená krizovými opatřeními 

- zakrytí úst a nosu 

- dodržení odstupu 2 metry 

 

Vstup do budovy školy 

- organizuje pověřený pracovník školy 

- je umožněn pouze žákům bez doprovázejících osob 

- všichni žáci a zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky 

- každý žák má na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich odložení 

- žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, nedodržování je důvodem 

k vyřazení žáka ze skupiny 

 

V budově školy 

- přesuny skupin žáků a pohyb na chodbách bude organizován tak, aby se 

minimalizovaly kontakty mezi skupinami i jednotlivci 

- před opuštěním třídy si žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky 

- škola zajistí ve spolupráci se zřizovatelem dostatečné množství dezinfekce 

 

Ve třídě 

- neprodleně po přezutí a po příchodu do třídy musí každý žák použít dezinfekci na ruce 

- složení skupin žáků je neměnné, maximální počet ve skupině je 15, jeden žák v lavici 

- v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušky při dodržení 

vzdálenosti 2 metry 

- při sejmutí roušky si ji každý žák ukládá do sáčku 

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



 

Při podezření na možné příznaky COVID-19 

- nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do školy vstoupit 

- pokud žák vykazuje možné příznaky během pobytu ve škole, je umístěn do samostatné 

místnosti a kontaktován zákonný zástupce žáka s ohledem na jeho okamžité 

vyzvednutí 

 

Školní stravování 

- pro žáky je zajištěn oběd ve školní jídelně (nutno přihlásit) 

- při stravování nutno zajistit obvyklé rozestupy jako ve třídě 

- rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití do vlastního sáčku 

- před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce nebo použije dezinfekci 

 

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny 

- do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod 2-8 uvedený 

v čestném prohlášení nebo pokud některý z bodů 1-8 naplňuje jakákoli osoba, která 

s ním žije ve společné domácnosti 

- je na rozhodnutí zákonného zástupce zvážit tyto rizikové faktory vzhledem k účasti na 

vzdělávacích aktivitách 

- toto prohlášení předkládá zákonný zástupce při prvním vstupu žáka do školy 

- pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve 

škole umožněna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Lomnici 4. 5. 2020                                                                       

                                                                                                         Mgr. Jan Vaščák 

                                                                                                             ředitel školy 

 


