
Základní škola Žamberk, Nádražní 743

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ŠKOLY V OBDOBÍ 25. 5. - 26. 6. 2020

Vážení rodiče,
vzhledem k uvolňování opatření a v souladu se souborem hygienických a provozních podmínek vydaných 
Ministerstvem školství ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví bychom vás chtěli informovat o 
některých podmínkách provozu školy.

Od 25. května budou moci nastoupit žáci 1. stupně. V červnu se počítá s konzultacemi a třídnickými 
hodinami pro žáky 2. stupně. Docházka není povinná, i nadále pokračuje distanční výuka.

1. stupeň:
Prosíme o doručení písemné přihlášky a prohlášení nejlépe do 21. 5. 2020 (v odůvodněných případech je 
možné tuto přihlášku odevzdat v den nástupu).
Žáka nelze bez podepsaného prohlášení zařadit do školní skupiny (nejpozději k 25. 5. 2020 - po tomto datu
již nelze žáka do skupiny zařadit).
Prohlášení lze odevzdat např. naskenované e-mailem, přes poštovní schránku školy, zaslat poštou, donést 
osobně, vyplnit ve škole, …

2. stupeň: termíny a rozpisy konzultací budou upřesněny do konce května.

Rozpis vzdělávacích aktivit pro 1. stupeň:
 Dopolední část od 8:00 do 12:30 zajišťují třídní učitelé a někteří učitelé 2. stupně. O přesných 

časech příchodu a odchodu budete informováni zprávou přes komunikační systém Bakaláři. Stejně 
tak vám bude konkrétním vyučujícím upřesněn rozvrh, pomůcky,...

 Odpolední část do 16 hod. zajišťují vychovatelky školní družiny a asistenti pedagogů.

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

 Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška, ústenka, šátek nebo jiné prostředky, které brání 
šíření kapének), dále jen „rouška“.

 Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné 
např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Budova školy
 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 Žáci přicházejí do školy průběžně v době od 7:40 do 8:00, neshromažďují se před školou a na jejich 

plynulý přesun do tříd dohlíží určení zaměstnanci školy.
 Žáci se neshromažďují v areálu školy v době před i po vyučování.
 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 (v případě 

potřeby má škola vlastní zásobu roušek).



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

Provoz ve škole je organizován tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin, mimo jiné:
 každá skupina má svou šatnu
 organizace školních aktivit, přestávek (přestávky lze trávit venku) po skupinách
 školní stravování a školní družina po skupinách

 Při vstupu do školy, v každé třídě, na toaletách je k dispozici dezinfekce / mýdlo s dezinfekcí v 
dávkovači, jednorázové papírové ubrousky.

 Ve třídách, na toaletách i v ostatních prostorách školy bude prováděn důkladný úklid a dezinfekce 
podle hygienických pravidel.

 Stejné zásady platí i pro školní jídelnu.

Třídy/skupiny
 Po příchodu do třídy si žáci umyjí ruce a použijí dezinfekci na ruce.
 Po každém vzdělávacím bloku si žáci umyjí ruce, nebo použijí dezinfekci na ruce.
 Složení skupin žáků bude zveřejněno přes Bakaláře a je neměnné po celou dobu od 25. 5. do 26. 6. 

2020.
 Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15, každý žák má svou lavici.
 V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován 

rozestup 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.

Ranní družina není poskytována.

Nemění se pravidla pro omlouvání žáků, absence se však nezapočítává do absence uváděné na 
vysvědčení. V případě neomluvené absence bude žák ze skupiny vyloučen.

V Žamberku 13. 5. 2020
Mgr. Roman Pospíšil, ředitel školy


