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Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole  

a o podmínkách provozu 

 

1. Úvod 

 

Mimořádná situace v souvislosti s šíření viru COVID 19 vyžaduje pro provoz školy zvláštní 

podmínky a režim provozu, kterými je škola povinna zajistit bezpečnost žáků a zaměstnanců 

školy.  

 

Ve škole budou stanoveny školní skupiny žáků do max. počtu 15 žáků (dále jen skupina). Jejich 

vzdělávání a zájmovou činnost budou zajišťovat max. dva pedagogičtí pracovníci ve směnném 

provozu. Složení skupin je neměnné. Skupiny žáků mohou být tvořeny žáky různých tříd. Žáka 

nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020. Žáci z jednotlivých skupin se ve škole 

nesmí vzájemně potkávat. Rovněž je striktně omezen vzájemný kontakt žáků v jednotlivých 

školních skupinách.  

Složení jednotlivých skupin je výhradně v kompetenci vedení školy a pedagogické rady. Škola 

sdělí zákonným zástupcům složení skupin a další nezbytné organizační informace vyplývající 

z tohoto dokumentu nejpozději do 22. května 2020. 

 

Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Povinností 

rodičů je zajistit na každý den hygienicky čisté roušky i sáčky. Při sejmutí si každý žák ukládá 

roušku do svého sáčku. 

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, o kterých bude v den zahájení 

docházky řádně poučen. Opakované nedodržování pravidel po prokazatelném upozornění 

zákonného zástupce žáka školou je důvodem k nevpuštění žáka do školy či k vyřazení žáka ze 

skupiny. 

 

 

2.  Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny  

 

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod z rizikových faktorů 

nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.  

Rizikové faktory stanovilo Ministerstvo zdravotnictví takto:  

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). 

 

Doporučuje se, aby zákonní zástupci velmi pečlivě zvážili tyto rizikové faktory a pokud žák 

patří do rizikové skupiny, zodpovědně rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto 

vědomím. Pokud naplňuje některý rizikový faktor žák osobně, důrazně nedoporučujeme jeho 

účast na vzdělávacím procesu.  

 

Žák musí předložit Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění 

a seznámení se s rizikovými faktory. Požadovaný vyplněný a podepsaný dokument musí být 

škole odevzdán při prvním vstupu do školy nebo vhozením do schránky školy  2- 3 dny před 

nástupem žáka do školy, jinak nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. 

 

 

3. Pohyb žáků v základní škole se řídí těmito pravidly:  

 

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými 

opatřeními, zejména:  

 povinnost zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“), 

 dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními  

Pohyb žáků před vstupem do školy a při odchodu ze školy: 

 Z důvodu zabránění velkého shromažďování osob před školou budou školní skupiny 

vstupovat a vycházet z budovy školy čtyřmi vchody (přední a zadní vstupy) jednotlivě. 

 Školní skupiny budou přicházet a odcházet ze školy v různých časech. Povinností 

zákonného zástupce je zajistit stanovený příchod dítěte z dané skupiny na stanovené místo 

v přesný včas.   

 Před školou je povinnost dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo 

mimořádnými opatřeními.  

 Pro všechny osoby nacházející se v okolí budovy školy platí povinnost zakrytí úst a nosu 

rouškou. 

Žáky při příchodu a odchodu u jednotlivých vchodů do budovy školy organizuje pověřený 

pedagogický pracovník, který za skupinu odpovídá.  

 

4. Vstup do budovy školy  

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

 Všichni žáci i zaměstnanci školy jsou povinni používat ve společných prostorách 

roušky. 

 Každá skupina bude mít vymezený prostor k pohybu (třída, šatna, chodby). 

 



 

5.  V budově školy a ve venkovních prostorách 

 Vzdělávací a zájmové činnosti jednotlivých skupin budou probíhat v určené třídě bez 

možnosti přecházení do jiných místností školy. Výjimku tvoří pouze počítačová učebna 

se zvláštním režimem (vstup do PC učebny bude umožněn pouze jedné skupině denně 

v omezeném počtu a po předchozí důkladné dezinfekci všech zařízení učebny). 

 Při přesunech skupiny a během pobytu na školním dvoře je nezbytné dodržení odstupů 

2 metry mezi jednotlivými žáky. 

 Před opuštěním třídy si každý žák na celou dobu pobytu mimo třídu nasadí roušku. 

 Bude vypracován zvláštní rozvrh pro jednotlivé skupiny tak, aby každá skupina měla 

malé i velké přestávky v jiném čase a pohybovala se na chodbách a školním hřišti bez 

potkávání se s jinými skupinami. 

 

 6.  Ve třídě 

 Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy si musí každý důkladně umýt 

ruce a použít dezinfekci.  

 Ve třídě bude dodržována zásada jeden žák v jedné lavici s odstupem 2 metry. 

Rozmístění lavic záleží na dispozici třídy. 

 V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud 

je zachován rozestup 2 metry. Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové 

práci), musí se roušky nosit i ve třídě. 

 Žáci si po každém vzdělávacím bloku a před jídlem umyjí ruce ve své třídě. 

 Návštěva toalet je doporučena hlavně o přestávkách. Mimo přestávku je nezbytné 

postupovat tak, aby se zamezilo potkávání žáků z různých skupin. V případě, že se na 

toaletách nachází žák/žáci z jiné skupiny, má žák povinnost vyčkat v dostatečném 

odstupu na uvolnění prostor toalet. 

 

7.  Zajištění hygieny v budově školy 

 Toalety budou vybaveny dezinfekčním mýdlem v dávkovači a jednorázovými 

papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.  

 Úklid a dezinfekce toalet probíhá v pravidelných intervalech denně. 

 Každý žák musí mít svou láhev s pitím, samoobslužný pitný koutek nebude k dispozici. 

 Škola zajistí ve spolupráci se zřizovatelem dostatečné množství dezinfekce. 

 Nádoba na dezinfekční mýdlo s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro 

bezpečné osušení rukou jsou umístěny v každé učebně a ve školní jídelně.  

 Každý zaměstnanec školy bude mít k dispozici dezinfekční prostředky v rozprašovači 

k okamžitému použití. Žáci nebudou mít k této dezinfekci z bezpečnostních důvodů 

přístup, jejich obsluhu a manipulaci s nimi bude zajišťovat pouze dospělá osoba. 

 Všichni zaměstnanci školy jsou informováni a poučeni o hygienických zásadách a o 

pravidelné potřebě čištění a dezinfekce všech povrchů a předmětů, zejména klik, 

klávesnic, dveří a dvířek nábytku, spínače světla, lavic, židlí apod. Dezinfekce všech 

místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy nachází, je prováděna nejméně jednou 



 

denně. Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které skupiny používají, je prováděna 

několikrát denně. 

 

8.  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.  

 Škola má k dispozici bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty. 

 Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19: 

- skupina bude přemístěna do jiných prostor, nejlépe venkovních, 

- škola ihned kontaktuje zákonného zástupce žáka, který je povinen žáka 

bezodkladně ze školy odvézt a dále škole nahlásit výsledky lékařského 

vyšetření, 

- bude zahájena okamžitá dezinfekce místností a prostor, v níž žák s infekčními 

příznaky pobýval, 

- o výskytu podezření na infekci škola informuje rovněž zákonné zástupce 

ostatních žáků ze skupiny. 

 O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.  

 Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu 

opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu.  

Dále platí tentýž postup jako podezření nákazou u žáka.  

 V případě, že škola nebude mít k dispozici pedagogického či jiného zaměstnance školy, 

který by zajistil dohled nad skupinou žáků, vyhrazuje si škola právo bezprostředně 

informovat zákonné zástupce žáků a vyzvat je k vyzvednutí žáků ze školy. 

 

9.  Pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování 

Školní stravování bude zajištěno formou vydávání obědů pro přihlášené žáky při zajištění níže 

uvedených pravidel: 

 Pokrmy vydává pouze obsluhující personál včetně táců, příborů a pití.  

 V jídelně bude při výdeji jídla přítomna vždy pouze jedna skupina. Při stravování jsou 

zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě.  

 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. 

 Dodržují se zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla. 

 

10.  Vzdělávací aktivity 

 Základní škola Nižbor zajišťuje vzdělávací aktivity pro žáky, kteří zde plní povinnou 

školní docházku. 

 Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den. 

 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. Vzdělávací obsah bude žákům souběžně 

zadáván formou vzdělávání na dálku.  

- Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání 

odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny. 

 Jednotlivé předměty budou upřesněny určeným pedagogem. 

 Začátek a konec vzdělávacích a zájmových aktivit jednotlivých skupin bude rozlišný a 

nebude odpovídat běžnému rozvrhu hodin a přestávek.  Začátek se stanoví nejblíže 

době, kdy za běžných podmínek začíná dopolední vyučování. Konec aktivit stanoví 

škola s přihlédnutím k jejím personálním možnostem. 

 Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci. V dopolední části mohou 

vzdělávací a výchovnou činnost ve skupině zajistit také vychovatelé nebo asistenti 

pedagoga. Odpolední výchovnou a vzdělávací činnost zajišťují přednostně vychovatelé. 

 Ranní družina není poskytována. 

 Obsah a forma všech aktivit bude volena tak, aby mohla být zajištěna hygienická a 

epidemiologická opatření. 

 Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší 

než 3 dny je zákonného zástupce povinen informovat školu o důvodech nepřítomnosti 

a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.  

 Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná, umožněn ale bude 

pobyt venku na školním hřišti. 

 Aktivity mimo areál školy nejsou možné. 

 

11.  Další důležité informace 

 Provozní doba školy bude upřesněna a zveřejněna po vyhodnocení zájmu o docházku 

do školy a podle personálních a prostorových možností školy do 15. 5. 2020. 

 Úplata za školské služby poskytované za běžných podmínek ve školní družině se 

nehradí (nejedná se o školní družinu). 

 Škola si vyhrazuje právo upravovat podmínky podle aktuální epidemiologické situace, 

nařízení vlády a podle vlastních provozních, personálních a technických možností. 

 

Tento dokument byl zpracován na základě metodického materiálu MŠMT Ochrana 

zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020. 

Odkaz na informace MŠMT: 

http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru 

 

Dne 7. května 2020 

Mgr. Ivana Vrbková, ředitelka školy  

http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru

