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Vážení rodiče, 

na základě dokumentu Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 

2019/2020 ze dne 30. 4. 2020, počtu přihlášených žáků a našich personálních, prostorových 

podmínek bude návrat žáků probíhat tímto způsobem: 

 

Před prvním vstupem žáka do školy předloží zákonný zástupce žáka: 

 Písemné čestné prohlášení (obsahuje i vymezení rizikových skupin) – musí dodat zákonní 

zástupci všech navrátivších se žáků, tj. 25. 5. 2020 (pedagogovi skupiny) 

   příloha_čestné_prohlášení (1).pdf  

 (Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nepřinese, nebude žákovi osobní účast ve 

škole umožněna.) 

Pokud žák patří do skupiny osob s rizikovými faktory (viz. čestné prohlášení  či žije s osobou z rizikové 

skupiny, doporučuje se zákonným zástupcům, aby zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli o účasti žáka 

na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. 

Informace k provozu 

 Je organizovaný, nutno dodržovat hygienická pravidla a pokyny 

 Ranní družina není  

 Nejedná se o klasické vzdělávání, ale vzdělávací aktivity pro kmenové žáky, které by měly být 

organizovány pravidelně každý den  

Hygienické požadavky 

 Dodržování stanovených organizačních pravidel 

 Každý žák bude mít na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky 

 Pravidla pro nošení roušky ve třídě určuje pedagog dané skupiny 

 Ve společných prostorách bude pohyb dítěte umožněn pouze v roušce, organizovaně a pod 

dohledem pedagogického zaměstnance 

 Volný pohyb po budově školy nebude umožněn 

 Žák musí dodržovat stanovená hygienická opatření a pravidla (opakované nedodržení je 

důvodem k nevpuštění žáka do školy, tzn. vyřazení žáka ze skupiny) 

 Častější mytí rukou, utírání rukou do jednorázových papírových ručníků, používání dezinfekce 

z dávkovače, atd. 

 

Cesta do školy a ze školy 

 Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky („rouška“) 

 Dodržování odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není 

nutné u doprovodu žáka/členů společné domácnosti) 

 Vstup zákonných zástupců do prostor školy není možný 

 Žáky u vchodových dveří přebírá a organizuje pedagogický pracovník dané skupiny 

Rozdělení dětí/žáků 

 Jeden žák = jedna lavice = 12 lavic = 12 žáků ve skupině 

 Budou vytvořeny skupiny maximálně o  15 žácích, tj.  

příloha_čestné_prohlášení%20(1).pdf


Základní škola a Mateřská škola Kozolupy 
Kozolupy 1 PSČ 330 32 e-mail:zskozolupy@volny.cz 

skupina počet žáků/složení místnost  

1. skupina 12 žáků/1. a 3. třída č. 18 (3. třída) p.uč. Formelová 

2. skupina 12 žáků/2. třída č. 3 (2. třída) p.uč. Šimanová 

3. skupina 11 žáků/4. třída č. 19 p. vych. X p.uč.Nováková 

4. skupina 13 žáků/5. třída  č. 20 p.uč. Kaprová 

 

 Složení skupin je neměnné  

 

Příchod ke škole, do šaten, tříd 

 Dle časového harmonogramu pro jednotlivé skupiny 

Pravděpodobný harmonogram příchodů: 

skupina od - do pedagogický pracovník 

1.sk 7.00 – 7.10 Formelová 

2.sk 7.15 – 7.25 Šimanová 

3.sk 7.30 – 7.40 Nováková/Krausová 

4.sk 7.45 – 7.55 Kaprová 

 Časový rozpis příchodu do prostor školy nelze vytvořit na základě požadavků zákonných 

zástupců, jízdních řádů autobusů, vlaků 

 Žáci nebudou moci přicházet do školy kdykoliv z důvodu minimalizace velkého 

shromažďování osob, dodržování odstupů 2 metrů 

 Pedagogický pracovník za pomoci nepedagogického pracovníka si organizuje příchod své 

skupiny 

 Po přezutí a příchodu do třídy musí každý příchozí použít dezinfekci na ruce (doporučuje se i 

předchozí umytí rukou)  

 Při sejmutí roušky si ji každý žák ukládá do sáčku přineseného z domova 

Odchod žáků ze vzdělávací aktivity 

 Nejpozději do 16.00 hod. 

 Průběh odchodů: 

a) s doprovodem pověřené osoby (dle nahlášeného odchodu bude žák pedagogem uvolněn ze 

skupiny, zákonný zástupce vyčká jeho příchodu před budovou).  

b) bez doprovodu – bude probíhat organizovaně na základě písemných žádostí zákonných 

zástupců, ale tak aby se žáci ve větším množství nesetkávali v šatnách, přednostně budou do 

šaten vpouštěni dojíždějící žáci 

 Škola si vede evidenci o docházce žáků do školy (žákům, kteří na základě rozhodnutí 

zákonného zástupce zůstanou doma, se počítá absence jen do 11. 3. 2020)  

 

 

Pohyb žáků v prostorách školy 

 Vždy pod dohledem pedagoga určeného pro danou skupinu 

 Pohyb bude zcela organizovaný, i při používání toalet 
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 Žáci z jednotlivých skupin se nemůžou navštěvovat  

 Pohyb žáků na zahradě bude dle počasí a vnitřního rozpisu umožněn (nesmí docházet 

k setkávání dvou různých skupin)  

Školní stravování bude možné od 1. června 2020 dle rozpisu:  

skupina třída od - do pedagog 

1. 1. + 3.  11.30 – 11.45 Formelová 

2. 2. 11.50 – 12.05 Šimanová 

3. 4. 12.10 – 12.25 Krausová 

4. 5. 12.30 – 12.45 Kaprová 

 

Distanční vzdělávání    x     vzdělávací aktivity  

 Dopolední vzdělávací aktivity – český jazyk, matematika, prvouka (1. – 3.tř.), vlastivěda + 

přírodověda (4. + 5.tř. – samostatně/ve dvojici pod dohledem pedagoga), anglický jazyk 

(převážně 5. třída)   

 Odpolední vzdělávací aktivity – herní, tvořivé… 

 Žákům zůstávajících při „domácím“ vzdělávání budou zaslány z českého, anglického jazyka, 

matematiky, vlastivědy, přírodovědy, prvouky pokyny ke vzdělávání, stanoven termín 

odevzdání/odevzdávání vypracovaných úkolů, možný termín konzultací s rodiči (popř. i 

žákem) 

Při podezření na možné příznaky COVID – 19 

 Nikdo s příznaky infekce, které by mohly odpovídat příznakům COVID – 19, nesmí do školy 

vstoupit  

 Žák, který vykazuje některý z možných příznaků COVID – 19, je umístěn do samostatné 

místnosti a zákonní zástupci si pro něj neprodleně přijedou. Ostatní žáci budou muset změnit 

aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud nebude znám zdravotní stav 

indisponovaného žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. 

 

 

Informace od ministerstev se stále mění a vyvíjí, je možné, že dojde ke změnám. 


