
ORGANIZACE A BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÁ PRAVIDLA 

PRO OSOBNÍ PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ I. STUPNĚ VE ŠKOLE 

(vycházející z metodiky Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 

vydané Ministerstvem školství) 

 

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je ode dne 25. 5. 2020 umožněna osobní 

přítomnost žáků I. stupně ve škole. Účast na vzdělávání není povinná, pouze dobrovolná. Jejím cílem 

je umožnit vzdělávání žákům, kteří nemají doma vhodné podmínky pro distanční studium nebo pomoci 

těm rodinám, které nezbytně potřebují zajistit dohled nad svými dětmi z důvodu návratu k pracovním 

povinnostem. Nadále bude prioritou distanční vzdělávání (vzdělávání na dálku).   

• V případě přihlášených žáků I. stupně budou běžné třídy rozděleny do školních skupin tak, aby 

počet žáků v jednotlivých skupinách vyhovoval bezpečnostním a hygienickým pravidlům (max. 

15 členů ve skupině).   

• Skupiny budou tvořeny podle délky pobytu žáka ve škole, délku pobytu uvedou zákonní 

zástupci na přihlášku. Uvedená délka pobytu platí souhrnně pro celý týden pondělí až pátek 

(jednotlivé dny se nerozepisují). Školní skupiny budou tudíž naplňovány napříč všemi ročníky I. 

stupně a jejich složení bude po celou dobu, tj. do skončení mimořádného opatření, zachováno. 

Je tak z velké části možné, že žáci nebudou ve skupině se svou paní učitelkou, ani se všemi 

spolužáky z jedné třídy.  Vytvořené skupiny se nesmějí doplňovat, nemůže docházet k výměně 

žáků. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy.  

• V případě, že bude zájem o přítomnost žáků ve škole přesahovat organizační, technické nebo 

personální možnosti školy, budou upřednostněni žáci navštěvující nižší ročníky. 

• Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý pracovní den - dopolední vzdělávací 

aktivity a odpolední zájmové aktivity – max. do 16.00 h 

• Dopolední vzdělávací aktivity budou organizovány podle rozpisu vzdělávání v jednotlivých 

dnech, platného do skončení mimořádného opatření (bude zaslán).  

• 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. V dopolední části se žáci pod dohledem pověřeného pedagogického pracovníka věnují 

plnění úkolů a činnostem zadaným v rámci pokračující výuky na dálku. Za stanovených 

podmínek škola pravděpodobně nebude mít dostatek pedagogických pracovníků k zajištění 

plnohodnotné prezenční výuky žáků. 

• Odpolední část je zaměřena na zájmové vzdělávání žáků a vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP 

školní družiny. Veškeré aktivity se řídí platnými hygienickými nařízeními a jejich rozsah je tím 

omezen. 

• Pověření pedagogičtí pracovníci vedou evidenci o docházce žáků do školy. Absence docházky 

přihlášených žáků musí být omluvená. Absence se omlouvá zástupkyni ředitelky školy 

iveta.jindrichova@dolakova.cz . Absence se nezapočítává do absence uváděné na 

vysvědčení žáka. 

• Časový harmonogram, který každé školní skupině určuje čas příchodu i odchodu ze školy, je 

pro všechny účastníky závazný (zařazení do skupiny, rozpis vzdělávání na jednotlivé dny a 
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časový harmonogram bude po sestavení skupin zaslán mailem zákonnému zástupci žáka 

prostřednictvím Bakalářů). V případě pozdního příchodu nebude žák z důvodu zachování 

nastavených hygienických pravidel do školy vpuštěn. Výjimkou je předem oznámená 

plánovaná návštěva lékaře. 

• Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická a organizační pravidla; jejich opakované 

nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k 

nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny, z denních aktivit. 

• V případě, že v průběhu pobytu ve škole dojde k zhoršení zdravotního stavu žáka, je žák 

povinen o této skutečnosti neprodleně informovat dohlížejícího pedagogického pracovníka. 

Žák bude izolován od ostatních osob a zákonný zástupce  je povinen si jej neprodleně 

vyzvednout . 

 

Před znovuotevřením školy žákům 

• Zákonný zástupce je povinen vyjádřit souhlas s osobní docházkou žáka do školy elektronickým 
odevzdáním kopie vyplněné a podepsané Přihlášky k osobní přítomnosti žáka 1. stupně ve 
škole do 18. 5. 2020 zasláním na elektronickou adresu iveta.jindrichova@dolakova.cz Po 
tomto termínu odevzdání přihlášek již nebude možno žáka do školní skupiny zařadit. 

• Na základě vyhodnocení přihlášek budou žáci rozděleni do školních skupin. O zařazení žáka do 
konkrétní školní skupiny budou zákonní zástupci informováni prostřednictvím zprávy 
v systému Bakaláři nejpozději do 21. 5. 2020 do 14:00 a zároveň obdrží časový harmonogram 

příchodů a odchodů ze školy a rozpis vzdělávání na jednotlivé dny. 

• Při nástupu žáka do školy jsou zákonní zástupci povinni odevzdat podepsané Čestné prohlášení 
o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s rizikovými faktory a 
originál Přihlášky k osobní přítomnosti žáka 1. stupně ve škole. Bez odevzdání výše uvedených 
dokumentů přítomnost žáků ve škole není možná.  

Před školou 

• Dle vytvořeného časového harmonogramu je každé školní skupině určen čas příchodu i 

odchodu ze školy. 

• Před školou jsou žáci a zákonní zástupci žáků povinni dodržovat odstupy 2 metry v souladu s 

krizovými nebo mimořádnými opatřeními (odstupy není nutné dodržovat u doprovodu 

žáka/členů společné domácnosti). 

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

• Při opuštění budovy školy se žáci nezdržují před školou, nevytvářejí skupinky a nosí roušky. 

Vstup do školy 

• Každá školní skupina bude dle časového harmonogramu postupně vstupovat k šatním 

skříňkám, kde se žáci převléknou a přezují, nos i ústa si budou chránit rouškou. Neodkladně 

poté si vydezinfikují ruce.  

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

• Nikdo s příznaky nemoci nesmí do školy vstoupit. 

• Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. 
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• Každý žák má s sebou na den minimálně 2 roušky (u odpoledního pobytu více) uložené v sáčku 

a další sáček na použité roušky. 

• Žákům budou po příchodu do školy vymezeny prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. 

Ve škole 

• Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor budou 

organizovány tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně 

zaměstnanců školy. 

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

metru). 

• Povinnost nošení ochrany úst a nosu, dodržování rozestupů a minimalizace kontaktu žáků 

z různých školních skupin platí i ve venkovních prostorách školy. Proto uvedené prostory 

budou školní skupiny navštěvovat dle vydaného časového harmonogramu a jeho dodržování 

je pro všechny zúčastněné závazné. 

• O přestávce se mohou žáci pohybovat pouze v prostoru vymezeném pedagogickým 

pracovníkem s dodržením odstupů 2 metry od spolužáků, při pobytu mimo třídu si žák musí 

zakrývat nos a ústa rouškou 

• Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a 

jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. Každá 

třída je vybavena dávkovačem s dezinfekčními prostředky. 

• Po použití WC si žák důkladně umyje ruce mýdlem (20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem) 

a po osušení použije dezinfekci na ruce. 

• Úklidový personál zajišťuje důkladné čištění a dezinfekci místností, povrchů, či předmětů, a to 

i několikrát denně. 

Ve třídě 

• Po každém příchodu do třídy je každý žák i pověřený pedagogický pracovník povinen si 

důkladně umýt ruce a po osušení použít dezinfekci. 

• Žáci jsou usazeni po jednom do každé lavice tak, aby byla zachována minimální doporučená 

vzdálenost mezi žáky 2 metry. Toto usazení je po celou dobu trvání osobní přítomnosti žáka ve 

škole (tj. do konce června) neměnné. 

• Po usazení pedagogický pracovník rozhodne, zda si žák může v souladu s hygienickými pravidly 

sejmout roušku. Ukládá ji vždy do vlastního sáčku. 

• Pokud činnosti a aktivity žáků vedou k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), jsou 

povinni roušky nosit i ve třídě. 

• Pověřený pedagogický pracovník odpovídá za časté větrání prostoru třídy. 

• Žáci jsou pod dohledem pedagogického pracovníka povinni si po každém vzdělávacím bloku 

(vyučovací hodině) vydezinfikovat nebo umýt ruce ve své třídě. 

• Žáci se o přestávce mezi výukovými bloky zdržují pouze v určené třídě. Nevytvářejí skupinky a 

nosí roušky. 

• Papírové kapesníky si pro případ potřeby každý žák nosí ve své v aktovce. 

 

 



Zajištění stravování 

• Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce mýdlem a po osušení použije dezinfekci na 

ruce. 

• Postupné obědvání bude probíhat po skupinách tak, aby byly dodrženy pravidla chování  a 

hygieny (rozestupy, nemísení různých skupin žáků) 

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

• Příbory si žáci sami neberou – vydává s jídlem personál 

• Po konzumaci oběda zajistí úklidový personál hygienickou čistotu ploch všech jídelních stolů, 

kde skupina odobědvala a každý žák je povinen si ve třídě opět důkladně umýt ruce (20 až 30 

sekund vodou a tekutým mýdlem) a po osušení použít dezinfekci. 

• Každý žák, jehož zákonný zástupce v Přihlášce k osobní přítomnosti žáka 1. stupně ve škole 

projeví zájem o zajištění školního stravování, má počínaje dnem nástupu do školy oběd 

automaticky přihlášený. 

• V případě odhlašování obědů zákonný zástupce postupuje dle standardních pravidel 

(odhlášení je možné nejpozději do 7:00 hodin v den výdeje). 

 

Odpolední zájmové činnosti 

• Budou se konat ve stejné skupině a ve stejné třídě s dodržením pravidel chování a hygieny  

• Při vhodném počasí budou využity školní venkovní prostory s dodržením pravidel chování a 

hygieny (nemísení skupin, atd.) 

• Při bližším kontaktu žáků (hry ve skupinách) je nošení roušek povinné. 
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