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 Základní informace o organizaci vzdělávacích aktivit od 8. 6. 2020 

pro žáky 6. – 9. ročníku 

Cesta do školy a ze školy, pohyb žáků před vstupem do školy 

• Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování 
stanovená krizovými opatřeními  - zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, 
dodržování odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými 
opatřeními.  

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

 
Vstup do budovy školy 

• Žáci nastupují do školy 9. 6. 2020. Z organizačních důvodů budou třídy 
rozdělené na dvě skupiny. Rozdělení zajistí třídní učitel a o přidělení do 
skupiny informuje zákonné zástupce elektronicky. Výuka bude probíhat 
formou třídnických hodin a konzultací, a to vždy v úterý pro první skupinu a 
středu pro druhou skupinu. Skupiny budou max. po 15 žácích. 
Z organizačních důvodů je možné sloučit žáky různých tříd.  

• Žáci budou vstupovat do školy od 8.30 h s pedagogem těmito vchody: 
hlavní vchod 6. a 7. roč.             
vchod F (školní aula) 8. A 9. roč.                                             

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

• Do budovy školy je povolen vstup žákům pouze v případě, že odevzdají 
čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a 
seznámení s vymezením rizikových skupin, které bude podepsané zákonným 
zástupcem. Pokud si prohlášení nemůžete vytisknout, vyzvedněte si je 
v úředních hodinách na sekretariátu školy. 

• Bez tohoto prohlášení a seznámení nemůže žák do školní budovy vstoupit a 
odchází domů.  

• 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. 

 
V budově 

• Po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce.  

• Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se 
jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků. Maximální počet žáků ve 
skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve 
třídě.  

• 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.  
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• Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované 
nedodržování po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka je 
důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či 
přípravy.  

• Žáci se zdržují ve vyhrazených třídách a pohybují se pouze v určených 
prostorech. 

• Po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce.  

• Všichni žáci nosí ve společných prostorech roušky, tj. před opuštěním třídy si 
všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky. 

• V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit 
roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry. 

• Je zakázán jakýkoliv kontakt s žáky ostatních skupin, případně dalšími 
vyučujícími mimo danou skupinu. 

• Žáci jsou povinni ihned nahlásit vyučujícímu změny ve svém zdravotním 
stavu. 

• Po celou dobu pobytu ve škole nadále platí ustanovení školního řádu. 
 
Výuka 

• Výuku organizují učitelé od příchodu do tříd do 10. 00 h dle daných pravidel – 
rozestupy, roušky. 

• Pobyt venku je povolen. Je zakázán jakýkoliv kontakt s žáky ostatních skupin, 
případně dalšími vyučujícími mimo danou skupinu – vše dle harmonogramu. 

• Po třídnických hodinách a konzultacích žáci odcházejí samostatně domů. 
  
 
 
 
 
Jako zákonný zástupce dítěte 

……………………………………………………………………………. 

                                                                                          jméno a příjmení dítěte 

beru na vědomí informace o provozu školy v období od 9. 6. 2020. 

 
V....................................... 
Dne ................................... 
Podpis    zákonného zástupce …………………………………………. 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO 
ONEMOCNĚNÍ 
 
Jméno a příjmení dítěte/žáka/ 
…....................................................................................................................................
........................ 
datum 
narození:........................................................................................................................
........... 
trvale 
bytem:…........................................................................................................................
............. 
1. Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte/žáka/neprojevují a v posledních dvou 
týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, 
dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 

2. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s 
doporučením, abych zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na 
vzdělávacích aktivitách. 
 
 
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).  
 
Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše 
nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné 
domácnosti. 
 
 
V....................................... 
Dne ................................... 
Podpis    zákonného zástupce ……………………………………….. 


