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Informace k otevření ZŠ 25. 5. 2020 Základní škola Žabčice 

 

ZŠ obnoví provoz na základě uvolňování mimořádných opatření vládním usnesením – 

povolení přítomnosti žáků 1. stupně ve školách. Účast žáků do 30. 6. 2020 není povinná, 

nadále bude probíhat výuka na dálku pro žáky, kteří do školy nenastoupí. Výuka ve škole 

bude organizována dle doporučení MŠMT. Zákonný zástupce je povinen do 15. 5. 2020 sdělit 

škole, zda jeho dítě bude do školy docházet.  

 

Provozní a hygienické podmínky:  

 

Před vstupem do budovy 

Žáci dodržují před budovou předepsané rozestupy a vyčkají příchodu určeného 

pedagogického pracovníka. 

Každý žák má s sebou dvě roušky, igelitový sáček pro odložení použité roušky. Mají na sobě 

roušky 

Vstup do školy 

Žáci vstupují do budovy školy po jednom v rámci určené skupiny pod dohledem určeného 

pracovníka. Vstup do budovy školy je povolen pouze žákům, nikoliv doprovodu. Bude 

provedena vizuální zdravotní prohlídka a měření teploty žáků. 

Ranní družina není poskytována. 

Přípravná a 1.třída 7,40h 

2. a 4.třída  7,50h 

3. a 5.třída  8,00h 
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Poté žáci přechází s určeným pedagogem do třídy, kde si umyjí ruce (důkladně 20 až 30 

sekund vodou a tekutým mýdlem), dezinfikují ruce a budou usazeni pedagogem do 

samostatné lavice a celou dobu budou dbát pokynů pedagoga, který první den žáky poučí o 

zpřísněných bezpečnostních a hygienických pravidlech.  

Rozvrh a čas výuky: 

Přípravná 8-11,00, pak odchod na oběd, popřípadě do ŠD 

1.třída  8-11,15, pak odchod na oběd, popřípadě do ŠD 

2.třída  8-11,30, pak odchod na oběd, popřípadě domů 

3.třída  8-11,45, pak odchod na oběd, popřípadě domů 

4.třída  8-12,00, pak odchod na oběd, popřípadě domů 

5.třída  8-12,15, pak odchod na oběd, popřípadě domů. 

Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák 

v lavici ve třídě. 

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. 

Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. 

Složení skupin je neměnné až do 30. 6. 2020. Žáka nelze do skupiny zařadit později než 25. 5. 

2020. 

V případě nepřítomnosti delší než 3 dny bude škola žádat od zákonného zástupce informaci, 

zda bude žák i nadále do školy docházet.  

Vzdělávací aktivity budou probíhat ve škole a v areálu školu. Aktivity mimo školu nejsou 

možné.  

Při vyzvedávání dětí bude příchozí čekat venku – komunikace možná jen přes domovní 

telefon  

V budově školy bude prováděna dezinfekce povrchů a předmětů, bude se často větrat. Žáci 

budou o způsobu dodržování hygienických podmínek opakovaně poučováni. 
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Žáci po ukončení dopoledního programu odchází na oběd nebo domů. Odpolední školní 

družina je poskytována pouze pro přihlášené děti přípravné a 1. třídy. Skupiny se nesmí 

během dne míchat. 

 

 

Pobyt v budově 

Žáci neopouštějí učebnu bez svolení určeného pedagogického pracovníka. Pokud chtějí 

opustit učebnu, sdělí určenému pedagogickému pracovníkovi důvod opuštění a po budově se 

pohybují s nasazenou rouškou. Po návratu do třídy si žák desinfikuje ruce připraveným 

prostředkem. V případě, že jde žák na WC, je povinen si po použití toalety řádně umýt ruce 

mýdlem a po vstupu do třídy si ruce opět vydesinfikovat. 

O přestávce se žáci zdržují v učebně nebo na chodbě na patře, kde mají učebnu. Pokud jsou 

žáci na chodbě, mají nasazenou roušku. Pokud jsou v učebně a dodržují předepsané 

rozestupy, nemusí mít roušku. 

Pedagogický pracovník pověřený přípravou zodpovídá, že v učebně budou žáci od sebe 

vzdálení 2 metry (minimálně 1,5 m). V tomto případě nemusí mít přítomné osoby v učebně 

roušku. 

Dohledem nad žáky je pověřen pedagogický pracovník, který vede nebo má vést přípravu. 

Žáci přítomni na přípravě mají s sebou všechny pomůcky, které budou potřebovat. Žákům je 

zakázáno si pomůcky v průběhu přípravy půjčovat. 

 

Stravování 

Při stravování bude jídlo a příbory předávat žákům pedagogický pracovník, bude zvýšené 

dodržování hygienických pravidel. 

Výdej stravy- 

Přípravná třída 11,00h 

1.třída 11,15h 

2.třída 11,30h 
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3.třída 11,45h 

4.třída 12,00h 

5.třída 12,15h  

 

  

Opuštění budovy 

Žáci odchází v předepsaných rozestupech po ukončení přípravy pod vedením určeného 

pedagogického pracovníka a poté celá skupina v předepsaných rozestupech najednou opustí 

budovu. 

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. 

Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné 

místnosti a zákonní zástupci budou kontaktování s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O 

podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. 

 

Prosím nezapomeňte s sebou přinést vypsané a podepsané čestné prohlášení, které jsme 

vám poslali v příloze. Bez něj Vás nemůžeme zařadit do výuky. 

 

 

 

 

Číslo jednací  : ŠŽa 134/2020 

V Žabčicích  dne :  13.5.2020                                                              Mgr.Kateřina Svobodová 

Ředitelka školy                                                                         
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