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INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ ZŠ 

 ORGANIZACI ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  

Informace o obnovení provozu základní školy  

a podmínkách do konce školního roku 2019/2020 

 

Datum: Nemile, 12.5.2020 

Č.J. ZŠN 83/2020                                       

 

Dne 25.5.2020 bude obnoven provoz ZŠ Nemile. Provoz ZŠ bude od 7:40 do 15:30 hodin.   
Ranní družina ani družina jako taková provozována být nemůže.  
Vzdělávací aktivity začínají v 8:00 hodin. 

 

V době od 25.5.2020 do konce školního roku budou ze žáků vytvořeny skupiny po max. 15 

os./skup. Žákům nebude umožněno se v rámci vytvořených skupiny v průběhu dne měnit.  

 

Podmínkou pro možnost zařazení dítěte do skupiny je: 

1. Podepsané čestné prohlášení zákonných zástupců o neexistenci příznaků virového 

infekčního onemocnění (a seznámení), opatřené datem 25.5.2020. 

2. Podepsané čestné prohlášení zákonných zástupců o tom, že není v rodině nařízena 

karanténa, opatřené datem 25.5.2020. 

3. Zaslání vyjádření zájmu o docházku do ZŠ v termínu do 18.5.2020 do 12.00 hodin na 

email: reditel.nemile@email.cz 

 
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše a písemně nevyjádří zájem o docházku 
do školy do termínu stanoveném MŠMT (18.5.2020), nebude žákovi umožněno účastnit se 
prezenční výuky.  
  

Základní škola a její provoz se řídí po znovuotevření nadále standardními pravidly podle právních 

předpisů, zejména podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 48/2005 

Sb., o základním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

Dle pokynů vydaných MŠMT dne 30.4.2020 a 2.5.2020 je nutné po dobu trvání potřeby 

dodržování epidemiologických opatření a doporučení dodržovat následující základní provozní 

podmínky ZŠ. 

 

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ A PROVOZ ŠKOLY 
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1. Cesta do základní školy a ze základní školy  
 
Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod 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 (tedy 
není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti  

 

2. Příchod k základní škole a pohyb před základní školou  

• Pro všechny osoby nacházející se na pozemku školy a před budovou školy platí 
povinnost zakrytí úst a nosu (pokud nedojde ke změně ze strany MŠMT, MZ nebo jiné 
instituce). 

• Po vstupu na pozemek školy bude každá doprovázející osoba žáka dodržovat odstup 2 
metry od ostatních osob v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není 
nutné např. u doprovodu dítěte, žáka/členů společné domácnosti). 

• Doprovázející osoba má vstup do budovy zakázán!!! 

• Zaměstnanec pověřený ředitelkou školy bude vpouštět do budovy příchozí žáky tak, 
aby byly dodrženy podmínky o bezpečném rozestupu 2 m. Čipy pro vstup do budovy 
nebude možné použít.  

• Před vstupem do budovy vydesinfikuje žákovi ruce u vstupních dveří ředitelkou školy 
pověřený pracovník (bude použit roztok s virucidním účinkem). 

• U vstupních dveří do budovy bude proveden ranní filtr. Žákovi bude pověřeným 
pracovníkem školy změřena tělesná teplota bezdotykovým teploměrem. Bude-li u 
něho zjištěna teplota  37,0 °C a výše, nebude žákovi umožněno postoupit dále do 
vnitřních prostor budovy. Aby bylo vyloučeno zkreslení výsledku měření tělesné 
teploty vlivem vyšší venkovní teploty nebo v případě, že měl žák pokrývku hlavy, bude 
měření zhruba za 30 minut zopakováno. O měření bude vyhotoven zápis. 

•  V případě, že žák bude v rámci ranního filtru vykazovat známky virového infekčního 
onemocnění (rýma, kašel či jiný příznak infekce dýchacích cest), bude postup stejný- 
nebude mu umožněn se v daný den zúčastnit vzdělávání v ZŠ.  

 

3. Pohyb v prostorách základní školy  
 
• Žáci i zaměstnanci se ve společných prostorách základní školy pohybují vždy v roušce. 

• Bezprostředně po přezutí a odložení oděvu musí každý žák použít desinfekci na ruce. 
Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým 
mýdlem).  

• Po provedení desinfekce rukou přechází žák do své třídy podle pokynů zaměstnance, 
který jej do budovy vpustil, nebo osoby dozorující na chodbě školy.  

• Žáci po celou dobu pohybu a pobytu ve škole dodržují zásadu odstupu 2 metrů od jiné 
osoby.  

• Každý žák je vybavený na daný den minimálně dvěma kusy čisté roušky a sáčkem na 
uložení odložené roušky.  



Základní škola a Mateřská škola Nemile, příspěvková organizace 

 

3 
 

• Roušku mohou odložit do přineseného sáčku pouze na pokyn pedagoga a to jen ve třídě.  

• Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.  

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. 

Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a 
přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin. 
 

4. Pobyt ve třídě 

 

• Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány také do tříd.  

• Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné. Pokud se některý žák se 
skupiny nezúčastní v daný den výuky, nebude nahrazen jiným žákem. 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. Lavice budou rozestaveny podle pokynů (návrhů) z MŠMT. 

• 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.  

• O nezbytnosti použít roušku i v lavici rozhoduje pedagog přidělený k dané skupině 
žáků.  

• Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.  

• Ve třídě je zvoleno takové rozmístění lavic, které umožní dodržet stanovený odstup 
mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru). Lavice budou rozestaveny podle pokynů 
(návrhů) z MŠMT. 

• 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.  

 

5. Pobyt venku 
 

• Pro pobyt venku se využívá pouze areál ZŠ, včetně zahrady, a za podmínky, že se 
skupiny žáků pohybují tak, aby byly od sebe po celou dobu v dostatečně velké 
vzdálenosti -  každá skupina bude organizovat činnosti v jiné části zahrady.  

• Po celou dobu pobytu venku mají všichni žáci na ústech roušky (ústenky). 
 

 

6. Podezření na možné příznaky COVID – 19 (v průběhu dne) 

 

• Pokud žák v průběhu dne vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn 
do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce s ohledem na okamžité 
vyzvednutí dítěte. O podezření bude škola informovat spádovou hygienickou stanici. 
Ostatním žákům ze skupiny pak bude změněna výuka na pobyt venku s povinným nošením 
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roušky, nebo budou umístěny do jiné místnosti, dokud nebude znám zdravotní stav 
indisponovaného žáka. 

• Pokud se u zaměstnance základní školy příznaky objeví v průběhu práce, 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 známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.  

 

7. Pravidla pro zajištění školní stravování v zařízení školního stravování  
 

• Nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné 
osušení rukou budou umístěny také do školní jídelny. 

 
Dle místních prostorových podmínek, množství přihlášených žáků a personálu je možné zvažovat 
jednu z následujících možností:  

• Školní stravování – v běžné podobě (z organizačně bezpečnostních důvodů ale nemůžeme 
prozatím zajistit dopolední svačinky pro žáky ZŠ) 

• Školní stravování – studené balíčky při zajištění níže uvedených pravidel. 

• Vlastní strava přinesená z domu (namísto oběda). 
 

• V současnou chvíli je se VŠJ dohodnuté stravování „v běžné podobě“. V případě, že nebude 
možno z organizačních důvodů zajistit běžnou podobu školního stravování, přistoupíme 
k variantě studených balíčků. 

• V případě, že se žák nebude fyzicky přítomen ve škole, nemá nárok na oběd. A to ani 
v případě, že by byl vzděláván formou distančního vzdělávání. 

 
DŮLEŽITÁ PRAVIDLA týkající se stravování dětí:  

• Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce. 

• Pokrmy či balíčky vydává pouze personál ŠJ včetně čistých příborů. 

• Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory. 

•  V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků.  

• Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. A dále je nutné 
zajistit rozestupy mezi jednotlivými skupinami.  

• Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního 
sáčku.   

• Při přípravě jídel a při vydávání budou dodržována zvýšenou měrou běžná 
hygienická pravidla (např. při přípravě i vydávání jídla používá kuchařka 
rukavice). 
 
 

8. Základní pravidla pro provádění úklidu 
 

• Před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech 
prostor, desinfekce hraček. Plyšové a látkové hračky budou dočasně uschovány a pro 
děti nepřístupné.  

• Je zakázáno nosit z domácího prostředí předměty, které nesouvisí bezprostředně 
s výukou.   
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• Každý den provozu ZŠ bude frekvence dezinfekce ploch zvýšená (s důrazem na místa 
dotyku rukou).   

• Pro čištění a dezinfekci se použijí dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv 
virucidní aktivitou. Na etiketě je uvedena účinná koncentrace dezinfekčního 
prostředku a čas působení (min. EN14476 nebo DVV/RKI).  

• Ředění dezinfekčních prostředků bude prováděno v souladu s návodem uvedeným na 
etiketě dezinfekčního prostředku a po uplynutí času působení bude dezinfekce 
zopakována.  

• Zvýšená pozornost bude každý den věnována také dezinfekci lavic, stolů, stolečků, 
sedacích ploch, klávesnic, počítačů aj.  a povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní 
baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony, učební pomůcky, podlahy používaných 
prostor, WC apod. Po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán 
suchý úklid. 

 

 

DÉLKA PROVOZU ZŠ A VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 
 
Provoz ZŠ bude od 7:40 do 15:30 hodin.  Ke škole mohu žáci přijít nejdříve v 7:40 hodin. 
 
Ranní družina ani družina dle doby obvyklé není poskytována.  
 
Vzdělávací aktivity začínají v 8:00 hodin. Končí v 15:30 hodin. 
 

• Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Dopolední aktivity 
začínají v 8:00 hodin, končí nejdříve v 10:45 hodin a nejpozději v 11:40 hodin. 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. 
Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání 
na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků.  

• Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní 
družiny.  

• Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci. V dopolední části mohou vzdělávací a 
výchovnou činnost ve skupině zajistit i vychovatelé nebo asistenti pedagoga. Odpolední 
výchovnou a vzdělávací činnost zajišťují přednostně vychovatelé nebo pedagogové 
volného času. Asistent pedagoga vedle činností uvedených v § 5 vyhlášky o vzdělávání dětí, 
žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných, 
provádí vzdělávací a výchovnou činnost směřující k získávání a upevňování vědomostí, 
dovedností a návyků žáků 1. stupně základní školy, a to na základě rámcových pokynů 
učitele vydaných v rámci výuky na dálku (toto ošetřuje ad hoc vyhláška MŠMT).  

• Ranní družina není poskytována.  

• Obsah a forma všech vzdělávacích a zájmových aktivit volí pedagogové tak, aby byla 
zajištěna hygienická a epidemiologická opatření.  

• Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin.  

• Hodnocení je nedílnou součástí procesu vzdělávání a zejména formativní hodnocení 
významným způsobem ovlivňuje jeho kvalitu a dosažené výsledky.  Smyslem vzdělávacích 
aktivit v této době není primárně sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení. 
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Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná.  

Na protažení a relaxaci budou zařazeny pohybové chvilky, bude využíván pobyt ve 
venkovním prostředí na pozemku školy.  

• Aktivity mimo areál školy nejsou možné. 

 
 

ZPŮSOB PŘEDÁVÁNÍ, VYZVEDÁVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ 

 

• Žáka může k budově školy doprovodit jiná osoba, vstup do budovy školy má však 
doprovázející osoba přísně zakázán. 

• V případě vyzvedávání žáka ze školy musí doprovázející osoba vyčkat, až žák opustí 
budovu ZŠ. 

• Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší 
než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a 
o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do 
absence uváděné na vysvědčení žáka.  

• Předání informace o důvodu nepřítomnosti žáka lze učinit telefonicky na t.č. 
720 020 833 nebo 608 060 825, nebo písemně na emailové adresy třídních učitelů: 
trida1nemile@seznam.cz; trida2nemile@seznam.cz.  

• Pro odhlášení stravy použijte t.č. 720 020 833 nebo formou SMS zprávy na t.č. 
608 060 825 (uveďte jméno a příjmení dítěte a osoby, která dítěti stravu odhlašuje, a 
dny, ve kterých stravu odhlašujete). 
 

  

ZÁJEM O PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ VE VÝUCE 

 

Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické nebo personální možnosti 
školy, rozhodne ředitelka školy o přijetí žáků do skupiny na základě žádostí zákonných 
zástupců podle kritérií, která budou zveřejněna na webových stránkách školy nejpozději do 2 
pracovních dnů od ukončení sběru Vyjádření zájmu o dobrovolnou účast na výuce do konce 
školního roku 2019/2020. 
 

 

KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL 
 

Důsledné dodržování hygienických doporučení pro provoz školy a organizaci pobytu dětí ve 
škole bude denně kontrolováno ředitelkou školy nebo osobou ke kontrole ředitelkou 
pověřenou.  
 
 
 
 
……………………………………………………………… 
Ředitelka ZŠ a MŠ Nemile 

mailto:trida1nemile@seznam.cz
mailto:trida2nemile@seznam.cz
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PŘÍLOHA:  

1. Příloha – čestné prohlášení – bezinfekčnost 

2. Příloha – čestné prohlášení- karanténa  

3.  Vyjádření zájmu o docházku do školy (zákonní zástupci obdrželi emailem dne 11.5.2020). 
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