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Provoz Základní školy Těškovice v období do konce školního roku 2019/2020 

 

Krizová a organizační opatření, hygienické zásady 
 

Před prvním vstupem žáka do školy předkládá zákonný zástupce žáka podepsané dokumenty: 

 

1. Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, 

kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), včetně seznámení s vymezením rizikových skupin 

stanovených Ministerstvem zdravotnictví.  

 

2. Písemný souhlas, že byl seznámen s níže uvedenými Krizovými a organizačními opatřeními  

a hygienickými zásadami. 

 

3. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. 

 

• Vzdělávací aktivity v základní škole probíhají každý pracovní den. 

• Po celou dobu (do 30. 6. 2020) budou zajištěna hygienická a epidemiologická opatření. 

• Ranní školní družina není poskytována. 

• Dopolední část – výuka probíhá každý pracovní den v době 8:00 – 11:30. Vyučovat se budou pouze hlavní 

předměty – Český jazyk, matematika, anglický jazyk, prvouka, přírodověda a vlastivěda. Nebude probíhat výuka 

– tělesné výchovy, výtvarné výchovy, hudební výchovy a pracovních činností. 

• Složení skupin žáků bude stanoveno předem, a je neměnné do 30. 6. 2020, ve skupině je max. počet žáků 15, 

jeden žák v lavici ve třídě. 

• Žáka nelze zařadit do skupiny později, než k 25. 5. 2020. 

•  Žáci budou rozděleni do tří vzdělávacích skupin. 1. skupina – 1. a 2. ročník (učebna 1. a 2. třídy v přízemí),  

2. skupina – 3. ročník a 4. ročník (učebna EVVO v 2. patře), 3. skupina – 4. a 5. ročník (učebna 4. a 5. třídy  

v 1. patře). Skupiny (žáci jednotlivých skupin) se nesmí setkávat. 

• Odpolední část – bude probíhat zájmové vzdělávání žáků dle dopoledních skupin. Skupiny (žáci jednotlivých 

skupin) se opět nesmí setkávat. Ukončení odpoledních zájmových činností (pondělí–pátek) je určeno takto:  

1. a 2. ročník – do 16:00, 3. ročník a 4. ročník (jedna skupina) – do 15:00, 4. a 5. ročník – do 11:30.  

• Školní kroužky (AJ, Deskové hry, Čtenářský kroužek, Pěvecký sbor, Počítačový kroužek) nebudou 

probíhat. 

• Nebude také probíhat výuka Náboženství. 

• Probíhat bude pouze Atletický kroužek, který spadá pod Asociaci SSK Vítkovice. 

• Vzdělávací aktivity v dopolední i odpolední části dne mimo areál školy nejsou možné. Probíhat budou pouze 

v budově ZŠ a na školní zahradě. 

• Výuka SPP a Pedagogická intervence nebude do 30. 6. probíhat z důvodu účasti žáků z různých skupin. 

• V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, škola bude požadovat od zákonného zástupce žáka informaci o 

důvodech nepřítomnosti žáka a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. 

• Při cestě do školy a ze školy se vztahují na žáky tato pravidla: 

- Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška, šátek, štít). 

- Dodržení odstupů žáků 2 m dle označení. 

- Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. 



- Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný 

příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit. 

- Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny. 

- Vstup do budovy základní školy je povolen pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 

- Žáci budou do budovy přicházet průběžně, v časovém odstupu dle rozdělených skupin a to tak, aby se 

skupiny nepotkaly a aby byl zajištěn plynulý přechod do jednotlivých tříd. 

• Při vstupu do školy a pobytu v šatně: 

- Na chodbě šatny, ihned u vstupu do budovy, bude probíhat měření teploty žáka bezdotykovým teploměrem. 

Dítěti, kterému bude naměřena teplota 37 °C a více, nebude vpuštěno do budovy. 

- U vstupu do budovy bude umístěn dávkovač s dezinfekcí. Každý žák provede dezinfekci svých rukou ihned 

po změření teploty (v rozestupech 2 m). 

- Provoz v šatnách (odložení oděvu a přezutí) bude organizován tak, aby se zamezilo setkávání žáků 

z různých skupin. 

- Všichni žáci i zaměstnanci musí mít povinně zakryty nos i ústa (roušky, šátky, štíty aj.), každý žák bude mít 

na den min. 2 roušky a sáček na uložení roušky. Sáček musí mít každý žák řádně označen svým jménem. 

• Organizace výuky: 

- Organizace výuky bude zajištěna tak, aby se minimalizovaly kontakty mezi skupiny žáků (pohyb na 

chodbách, soc. zařízeních). 

- 1. a 2. ročník příchod do školy v době od 7:30 – 7:45 – hlavní vchod (u kostela).  

- 3. ročník a 4. ročník (jedna skupina) příchod do školy v době od 7:45 – 8:00 – hlavní vchod (u kostela).  

- 4. a 5. ročník příchod do školy od 7:30 – 7:45 – boční vchod (od MŠ). 

- Žákům 3. ročníku a 4. ročníku (jedna skupina) dojíždějících z Bítova je doporučen příjezd autobusem v 8:02. 

- Dopolední výuka bude probíhat ve dvou dvouhodinových blocích a bude zahájena v 8:00 a ukončena v 11:30 

dle rozvrhu. 

- Pokud bude možné, skupiny budou trávit velkou přestávku venku (každá skupina na jiném místě). 

- Po příchodu do třídy musí každý žák použít dezinfekci na ruce. 

- Během pobytu ve třídě žáci musí mít zakryta ústa i nos (blízký kontakt žáka a pedagoga), při sejmutí roušky 

(konzumace svačiny, oběda a pití) si každý žák ukládá roušku do sáčku. 

- Pitný režim – z hygienických důvodů nelze zajistit pitný režim (nádoby s čajem ve třídách). Rodiče musí 

zajistit svým dětem dostatečné množství tekutin (vlastní láhev) během celého pobytu ve škole. 

- Rozmístění lavic ve třídě umožní dodržování stanovený odstup mezi žáky (1,5 - 2 m). 

- Žák si po každém vzdělávacím bloku ve své třídě vydezinfikuje ruce. 

- Pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID – 19, bude umístěn do samostatné místnosti 

(tělocvičny), pedagogičtí pracovníci budou ihned kontaktovat zákonného zástupce žáka s ohledem na 

okamžité vyzvednutí žáka ze školy. 

- Při podezření na nákazu u zaměstnance, tento opouští budovu školy v nejkratším možném čase. 

• Odchod žáků ze školy: 

- Žáci budou odcházet ze skupin jednotlivě za sebou. 

- Při opouštění budovy bude docházet k časovým prodlevám, buďte tolerantní k pozdějšímu příchodu dítěte 

domů. 

- Přednostně budou odcházet dojíždějící žáci. 

- Při vyzvedávání žáků před budovou školy, musí rodiče dodržovat 2 m odstupy dle značek. 

• Rodič ihned po vyzvednutí žáka na školní zahradě tento objekt neprodleně opustí a čeká na své dítě před hlavním 

vchodem budovy ZŠ. 

• Pravidla pro poskytování školního stravování:  

- Po ukončení vzdělávacích bloků budou postupně odcházet jednotlivé skupiny na oběd do školní jídelny. 

- V jídelně se nesmí potkávat žáci z různých skupin.  

- Při vstupu do jídelny si každý žák umyje ruce, použije dezinfekci na ruce. 



- Při stravování budou zajištěny rozestupy jako ve třídě (1,5 - 2 m), každý žák bude sedět samostatně u 

jídelního stolu. 

- Roušku (jakékoliv zakrytí nosu a úst) bude žák odkládat do vlastního označeného sáčku pouze při samotné 

konzumaci jídla a pití. 

- Pokrmy (jídlo i pití) včetně příborů vydává personál. 

- Po obědě žák odchází do školní družiny, do kroužku nebo domů, opět v rozestupech 2 m. 

- Žáci budou seznámeni pedagogickým pracovníkem s organizačními opatřeními, hygienickými zásadami, 

jejich dodržováním, dále s organizací vzdělávání. 

 

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování, po prokazatelném 

upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Těškovicích 5. 5. 2020                                                                                              Mgr. S. Jarošová 


