
 

Informace k prezenční výuce na I. stupni od 25. 5. 2020 
 
Vážení rodiče,  
tímto Vás informujeme, že od 25. května 2020 zahajujeme výuku pro žáky I. stupně ZŠ (1.-5. třída). 
Pro každou třídu bude otevřena 1 skupina (min. 7 žáků, max. 15 žáků). Dopolední výuku povede učitelka 
a odpolední blok povede vychovatelka. Tj. skupinu žáků, která bude do 30. června 2020 neměnná, 
povedou 2 až 3 pedagogičtí pracovníci od 7:40 min. do 15:00 hod (max. do 16:30 hod). Pozn.: Školní 
družina a školní klub nebudou v provozu (ani ranní). Konkrétní rozpis hodin výuky bude dán rozvrhem 
zadaným ve Škole Online.  
 
1 BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÁ PRAVIDLA  
Výuka bude realizovaná na základě následujících bezpečnostních a hygienických pravidel (na základě 
pokynů uvedených v manuálu MŠMT vydaného 30. 4. 2020 „Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce 
školního roku 2019/2020“): 
 
1.1 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 (dále jen „rouška“).  

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

 Škola při zahájení pobytu ve škole na tuto skutečnost žáky upozorní.  
 
1.2 Příchod ke škole a pohyb před školou  
Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:  

 Před školou musí žáci dodržovat odstupy 2 metry (není tedy nutné např. u doprovodu 
žáka/členů společné domácnosti).  

 Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.  

 Žáci se shromáždí na určeném místě v určený čas (1., 3., 4. před vchodem do šaten I. stupně, 2., 
5. třída před hlavním vchodem v 7:40 hod.)  

 Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny 
a vyzvedává je.  

 Odchod žáku ze školy bude možný po skončení výuky, po obědě nebo po odpolední družině. 

 
1.3 Vstup do budovy školy 

 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.  

 Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.  

 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  je 
důvodem k vyloučení žáka z výuky.  

 Žáci se přezují a odloží svrchní věci na určeném místě ve škole.  

 
1.4 V budově školy  

 Žáci budou dbát pokynů pedagogického pracovníka při přesunech na chodbách, na toalety apod. 
(rozestupy stále 2 metry). 

 Při vstupu do školy budou dezinfekční prostředky. 
 



 

1.5 Ve třídě  

 Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. 
Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 30 s 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 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici 
ve třídě. Minimální počet žáků ve skupině je 7 (v příp. nižšího počtu nebude skupina otevřena).  

 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. 

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

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

 Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. Případnou absenci jsou rodiče povinni omlouvat 
přes systém Škola Online. 

 
1.6 Pravidla školního stravování  
Žáci budou mít možnost stravování ve školní jídelně.  

 Žáci si musí jídlo objednat předem.  

 Před vstupem do jídelny si odloží své věci a vydezinfikují ruce. 

 Zaměstnanec jídelny jim vydá jídlo, pití i příbor.  

 Každý žák sedí sám u stolu.  

 Roušku má žák sundanou pouze při samotné konzumaci jídla a má ji odloženou ve vlastním 
sáčku, který odloží za sebe na židličku.  

 
1.7 Při podezření na možné příznaky COVID-19  

 Do školy nesmí žák 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).  

 Pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, budou zákonní zástupci 
vyzváni k okamžitému vyzvednutí žáka.  

 
1.8 Osoby s rizikovými faktory  
 
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:  

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.  

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) 
s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.  

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou 
např. hypertenze. 

4. Porucha imunitního systému, např.  
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),  
b) při protinádorové léčbě,  
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,  

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).  

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.  

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

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).  
 



 

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka nebo žák podepsané čestné prohlášení:  

 písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, 
a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. 
horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).  

 
Pokud zákonný zástupce prohlášení nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna 
(čestné prohlášení s originálem přihlášky bude předáno ráno 25.5. před školou).  
 
 
 
2 KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ K PREZENČNÍ VÝUCE 
V případě, že škola nebude moct přijmout všechny žáky k prezenční výuce, budou přednostně přijímáni 
žáci podle následujících kritérií – na základě zaměstnání rodičů:  

1. OBA ZAMĚSTNANÍ Z TOHO MINIMÁLNĚ 1 ZAMĚSTNANÝ VE SLOŽKÁCH IZS ČI SOCIÁLNÍCH 
SLUŽBÁCH NEBO SAMOŽIVITEL 

2. OBA ZAMĚSTNANÍ 
3. 1 ZAMĚSTNANÝ VE SLOŽKÁCH IZS ČI SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 
4. 1 ZAMĚSTNANÝ 
5. OSTATNÍ 

Pozn.: Pracující osobu (zaměstnanost) chápeme jako člověka, který nepobírá od státu finanční pomoc 
(např.: ošetřovné, nemocenskou, mateřskou, rodičovský příspěvek, podporu v nezaměstnanosti). 
 
 
3 ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ K PREZENČNÍ VÝUCE 
Zákonný zástupce do 18. 5. 2020 přihlásí své dítě prostřednictvím aplikace Škola Online (položka Ostatní 
moduly > Zápis na školní akce > Přehled akcí ). Podepsaná přihláška k prezenční výuce bude doručena 
společně s čestným prohlášením do kanceláře základní školy nejpozději před zahájením výuky dne 25. 5. 
2020. 
V případě překročení kapacity dané skupiny vás kontaktuje třídní učitel a bude třeba stanovit pořadí 
dle kritérií (tj. bude třeba poslat alespoň kopii přihlášky do Čt 21.5.). 
 
Čestné prohlášení a přihláška k prezenční výuce je ke stažení na webu školy – www.zsbt.cz . 
 
 

Emil Kudrnovský, ředitel 

 
 
 
 

http://www.zsbt.cz/

