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Pedagogicko-organizační směrnice pro období od 11. 5. do 30. 6. 2020 

 

Zpracováno na základě dokumentu MŠMT ze dne 30. 4. 2020 „Ochrana zdraví a provoz základních 

škol v období do konce školního roku 2019/2020“. 

Termíny zahájení vzdělávacích aktivit 

• od 11.5. 2020 dobrovolná docházka žáků 9. třídy 

• od 25.5.2020 dobrovolná docházka žáků 1.-5. třídy 

Dle doporučení MŠMT se nadále upřednostňuje distanční forma výuky. 

Každý žák musí na den mít 2 roušky a sáček na jejich uložení. Před prvním vstupem do školy odevzdá 

každý žák prohlášení vyplněné a podepsané zákonným zástupcem (viz. příloha č.1). 

1.Cesta do a ze školy 

Cesta do školy a ze školy se řídí obecnými pravidly chování, která jsou stanovena krizovými 

opatřeními – zakrytí nosu a úst rouškou, dodržení dvoumetrového odstupu. 

2.Příchod ke škole a pohyb před školou 

Shromažďování žáků před školou bude v časových odstupech rozvrženo do maximálně 

patnáctičlenných skupin, ve kterých budou žáci následně společně ve třídách. Pro všechny osoby 

před školou platí pravidla chování, která jsou stanovena krizovými opatřeními – zakrytí nosu a úst 

rouškou, dodržení dvoumetrového odstupu.   

3.Vstup do budovy a pohyb ve škole 

Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám. Pedagogové 

budou v časových odstupech odvádět jednotlivé skupiny žáků do tříd. Ve společných prostorách školy 

je pro všechny pedagogy a žáky povinné nošení roušek. Každý žák musí mít na den minimálně dvě 

roušky a sáček na jejich uložení. Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich 

opakované nedodržování bude, po prokazatelném upozornění jejich zákonného zástupce, důvodem 

nevpuštění žáka do školy a jeho vyřazení ze školní skupiny. 

Pohyb žáků ve škole bude organizován tak, aby se kontakty mezi skupinami žáků minimalizovaly. 

Nošení roušek je pro žáky mimo třídu povinné. Ve třídě jejich nošení povinné není pouze při dodržení 

odstupu nejméně 1,5 m.  

Škola zajistí dle platných dokumentů dodržení všech doporučených hygienických zásad. 
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4.Ve třídě 

Po příchodu do třídy musí každý žák použít desinfekci na ruce. Ve třídě nošení roušek při dodržení 

odstupu nejméně 1,5 m povinné není. V případě skupinové práce (při nedodržení požadovaného 

odstupu) musí žáci roušky používat. 

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

5.Provozní informace 

Zákonný zástupce je povinen prokazatelně vyjádřit zájem o docházku do školy třídnímu učiteli: 

1.-5. třída do 18. 5. 2020 

9. třída do 7. 5. 2020 

Organizace vzdělávacích aktivit 5. třídy bude upřesněna podle možností školy.  

Po výše uvedených datech nelze žáky k docházce dohlásit. O zařazení žáků do skupin rozhodne ředitel 

školy dle stanovených kritérií nejpozději do 25. 5. O zařazení žáků do skupin a časovém 

harmonogramu vzdělávacích aktivit budou zákonní zástupci a žáci informováni prostřednictvím 

přílohy č. 2 zveřejněné po 18. 5. na webových stránkách školy. Žáci 9. třídy budou obdobně 

informováni po 7. 5. 

Školní skupiny budou maximálně patnáctičlenné a do 30. 6. 2020 neměnné. Zákonný zástupce je 

povinen před nástupem do školy podepsat čestné prohlášení a seznámení viz. příloha č.1.  

Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. 

Pedagogičtí pracovníci přidělení ke skupině by se neměli měnit. 

Vzdělávací aktivity žáků prvního stupně jsou organizovány pravidelně každý pracovní den. 

Škola vede evidenci docházky, která se nezapočítává do absence. V případě nepřítomnosti žáka 

delší než 3 dny žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti. 

Kritéria pro přijetí 

V případě naplnění kapacit skupin dle tříd příp. ročníků určí rozdělení do skupin los a délka pobytu 

žáků ve škole (dopolední, celodenní). 

6.Školní stravování 

Žákům ve škole bude umožněno školní stravování. Oběd bez polévky bude podáván ve třídách 

v jednorázových krabičkách. 

7.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. 
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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. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné 

teploty.  

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

nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáky je pak vhodné umístit do 

jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není znám 

zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.  

 

 

 

Platnost směrnice od 11.5.2020                                                                       Mgr. Jiří Schwarz 

                                                                                                                                     ředitel ZŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


