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OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZŠ a MŠ J. A. KOMENSKÉHO V NOVÉM STRAŠECÍ V OBDOBÍ 
OD 25. KVĚTNA DO 30. ČERVNA 2020 PŘI ZAJIŠTĚNÍ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ  

1. STUPNĚ 
 
Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky základní školy v souvislosti 
s přítomností žáků 1. stupně. 

 
Základní škola zajišťuje vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví 
pro žáky 1. až 5. ročníku základní školy. 

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

• Maximální počet žáků ve skupině je 15.  
• Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve 

škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze 
zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.  

• Vzdělávací aktivity jsou pro žáky 1. až 3. ročníku realizovány do 16:00 hod. Pro žáky  
4. a 5. ročníku jsou vzdělávací aktivity ukončeny odchodem do školní jídelny. 

 

Cesta do školy a ze školy  
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými 
opatřeními. 

 

Příchod ke škole a pohyb před školou  
Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle tohoto principu:  

 Žáci se nebudou před školou shromažďovat, budou přicházet přímo do učeben bez 
využití šaten. O režimu přezouvání budou žáci poučeni na první vyučovací hodině. 

 

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení  

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

 Žáci využijí vchod v budovách A, B nebo C dle rozpisu. K učebně přichází schodišti a 
chodbami tak, aby volili nejkratší možnou cestu. 

 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.  

 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.  

 

V budově školy  

 Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 
metru).  
 

Ve třídě  

 Neprodleně po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i 
předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).  

 Je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě a dodržovat zasedací pořádek. 
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 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.  

 

Odchod ze školy 
1. až 3. ročník 

Žáky vyzvedává zákonný zástupce dle časového rozpisu (na www.zsnovestraseci.cz): 

a) před školou po ukončení dopoledního vzdělávacího bloku u příslušného vchodu, 
b) před školní jídelnou po obědě, 
c) během nebo po ukončení odpoledního vzdělávacího bloku (nejpozději do 16:00 hod.) v 

příslušných vchodech budovy C, kde bude stálá služba zajišťující předání žáka (vchod C2) 
nebo lze využít zvonky na učebny školní družiny dle obvyklého režimu školy (vchod C1). 

Žáci mohou odcházet i samostatně na základě jednoznačného písemného vyjádření zákonného 
zástupce v papírové žákovské knížce. 

4. až 5. ročník  

Žáci odcházejí samostatně po ukončení dopoledního vzdělávacího bloku nebo po obědě ze školní 
jídelny. 

 

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.  

 

Rámcová pravidla stravování  
Žákům bude zajištěn oběd ve školní jídelně dle níže uvedených pravidel. 

• Žáci všech ročníků docházejí do školní jídelny pouze s pedagogickým doprovodem. 
• Pokrmy vydává personál včetně příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou 

si ani příbory.  
• 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.  
• Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.  
• Žáci, kteří se nebudou stravovat ve školní jídelně a zůstávají ve škole na odpolední blok 

vzdělávacích aktivit, odcházejí se svojí skupinou do školní jídelny, kde mohou 
konzumovat vlastní donesené jídlo. Řídí se výše uvedenými pravidly. 

• Pokud žák zapomene čip, automaticky mu bude vydán chod č. 1. 
 

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.  
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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).  

 

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny  
Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo 
pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.  
 
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové 
skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.  
 

Organizace vzdělávání 

Povinnost podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního 

onemocnění 

Zákonný zástupce žáka předloží škole prohlášení, jehož součástí je:  
• písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, 

• písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. 

horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).  

Prohlášení je k dispozici: 

• na webových stránkách školy,  

• vytištěné k vyzvednutí ve vestibulu vchodu budovy A (proti poště) v pracovní dny od 7:00 do 

17:00 hod. 

Žák s sebou přinese podepsané Prohlášení a při prvním vstupu do školy ho předá zaměstnanci 
školy. Bez řádně vyplněného a podepsaného prohlášení nebude žákovi osobní účast ve škole 
v žádném případě umožněna. 

 

Rozvrh hodin a časový harmonogram vzdělávacích aktivit 
Časový harmonogram a organizační zajištění výuky je zveřejněno na webových stránkách školy 

www.zsnovestraseci.cz 

Omlouvání žáků 

O účasti žáků škola povede evidenci. Zákonní zástupci mají povinnost žákovu absenci omlouvat 
zápisem v „papírové“ žákovské knížce. 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. Žák 
omluvenku předloží vyučujícímu ihned po návratu do školy.  
 

Vzdělávací aktivity  

• Základní školy zajišťují vzdělávací aktivity pro kmenové žáky své školy, kteří plní 
povinnou školní docházku.  

http://www.zsnovestraseci.cz/
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• Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.  

• Je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové 
aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány.  

• Ranní družina není poskytována.  

 
 


