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PPRROOVVOOZZNNÍÍ  ŘŘÁÁDD  ŠŠKKOOLLYY  PPRROO  OOBBDDOOBBÍÍ  2255..66..  ––  3300..66..22002200    
V návaznosti na pokyn MŠMT k vývoji koronavirové pandemie v ČR „OCHRANA ZDRAVÍ A 
PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020“ škola 
upravuje podmínky a pravidla vzdělávání a provozní řád školy. 
 
Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky základní školy v souvislosti 
s přítomností žáků 1. stupňů a 9. ročníků ve škole. 
 
V případě nezletilých žáků platí, že v rozhodných situacích, které se týkají jejich práv a 
povinností, je důležité vedle komunikace s nezletilým žákem komunikovat také s jeho 
zákonným zástupcem. Jako komunikační kanál jsou vedeny i webové stránky školy.  
 
Tento materiál stanoví pouze ty provozní podmínky, které se liší či jsou stanoveny nad 
rámec od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, 
pracovněprávních a dalších předpisů. 
 

Předpoklady pro návrat dětí do školy a další možnosti vzdělávání  

 
1) Přihláška k přítomnosti žáků ve škole od 25.5.2020 se podává škole do 

18.5.2020.  
2) Docházka žáka není povinná. V případě nepřihlášení není třeba dokládat 

potvrzení od lékaře, o přihlášení žáků I. stupně a 9. tříd rozhoduje zákonný 
zástupce.  

3) V případě, že je žák přihlášen, je třeba absenci omlouvat a v případě 
podezření na virové onemocnění tuto skutečnost oznámit škole. Plánované 
absence vždy škole oznámit v předstihu.  

4) Zákonný  zástupce musí vyplnit čestné prohlášení o neexistenci příznaků 
virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta 
chuti a čichu apod.) u žáka, který nastupuje 25.05.2020 do školy, který musí 
být škole dodán v den návratu do školy. Bez česného prohlášení nemůže být 
do školy vpuštěn. Čestné prohlášení lze vyplnit, i když dítě, žák nebo student 
patří do rizikové skupiny. 

5) Žák nesmí být osobně přítomen ve škole, pokud má příznaky virového 
onemocnění (to platí bezvýjimečně, bez ohledu na dříve odevzdané čestné 
prohlášení). 

6) 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. Možnost zamezení docházky na vzdělávací aktivity se týká těch 
pravidel, která jsou stanovena krizovými nebo mimořádnými opatřeními 
(například nošení roušky, absence virového onemocnění, předložení čestného 
prohlášení atd.). 
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Cesta do školy a ze školy – pohyb před školou  

1) Při cestě do školy a ze školy se žáci řídí obecnými pravidly chování danými 
krizovými opatřeními (nošení roušky, dodržování odstupů atd.) 

2) Žáci se shromažďují dle pokynů třídních učitelů v předem určený čas na 
určeném místě  

 Budova Chelčického – před hlavním vchodem. V době 
příchodu a odchodu skupin jsou otevřeny dva vchody na 
opačných stranách vstupu.  

 Budova Žerotínova – před hlavním vchodem. Vstup do školy 
pro školní skupiny probíhá do odvolání vchodem kolem 
školní kuchyně odděleně od hlavního vstupu, který bude 
určen MŠ).  
 

3) Žáci se organizují do skupin, ve kterých pak pobývají ve škole. Vyzvedáváni 
jsou pověřeným pedagogickým pracovníkem. Vstup skupin a odchod skupin ze 
školy probíhá odděleně dle harmonogramu.  
 
 

Vstup do budovy a odchod z budovy 

1) Škola je otevřena pouze žákům. Ostatní dospělé osoby vstupují do školy pouze se 
souhlasem vedení školy předem domluvenou cestou. Rodiče tedy nevstupují ani 
na recepci. Spojení se školou je možné pouze telefonicky.   

2) Do školy vstupuje skupina společně v doprovodu s pedagogickým pracovníkem 
v přesný čas dle harmonogramu uveřejněným na školním webu. Stejným 
způsobem probíhá i odchod žáků.  

3) Na hlavní budově jsou z šatny a ze školy vytvořeny dvě cesty, které se v areálu 
šatny neprotínají.  

4) V budově Žerotínova je vchod a východ veden kolem školní kuchyně tak, aby byl 
oddělen od hlavního vstupu využívaného MŠ.  

5) Provozní záležitosti lze vyřizovat prostřednictvím kanceláře odlišným vchodem do 
školy.  
 
 

Rozdělení žáků do skupin  

1) Skupiny jsou vytvářeny nejlépe do počtu 15 žáků, ale vždy tak, aby žáci měli 
oddělené pracovní místo ve vzdálenosti 1,5m.  

2)  Do školy vstupuje skupina společně v doprovodu s pedagogickým pracovníkem. 
Stejným způsobem probíhá i odchod žáků.  

3) Každá skupina je označena tak, aby bylo zřejmé, kterým třídám odpovídá.  
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Organizace přestávek a pobyt venku na čerstvém vzduchu  

1) Malé přestávky žáci tráví ve třídě. Individuálně mohou odcházet na WC.  
2) Velká přestávka je stanovena harmonogramem tak, aby se děti ve škole 

nesetkávaly s žáky z ostatních skupin. Každá skupina má k dispozici ve 
vymezeném čase vlastní toalety.  

3) Na hlavní budově má každá skupina v dopoledním čase vymezenu jednu hodinu 
denně. V budově Žerotínova mají skupiny vymezen čas na venkovním školním 
hřišti v odpoledních hodinách. Dopoledne je hřiště využíváno MŠ.   

4) Venku jsou vytvořena tři oddělená stanoviště (terasa, hřiště u WC, hřiště u šatny). 
Na hřiště vstupují vchodem u šatny a vycházejí vchodem u WC. Hřiště v budově 
Žerotínova je také rozděleno na části, aby je mohlo využívat více skupin.  

 
 
 

Úklid školních prostor a rozmístění dezinfekcí  

Šatna - Úklid a dezinfekce probíhá 2 x denně (po ranním příchodu a odpoledním 
odchodu žáků) 
Jídelna - Úklid a dezinfekce probíhá po každé skupině (setření stolů a židlí), hlavní 
úklid probíhá po ukončení stravování.  
Školní chodby - Úklid probíhá v dopoledním čase tak, jak je umožněno provozním 
klidem (skupiny ve třídách). Stěžejní úklid probíhá po odchodu skupin po 16. hod. 
Školní třídy  - Úklid probíhá po opuštění tříd a odchodu skupin domů.  
 
Stojany dezinfekcí (jedná se o dráždivou a hořlavou látku s virucidním a 
antibakteriálním účinkem)  
 
Hlavní budova:  

- Školní šatna 2x 
- Učitelský vstup 1x 
- Před školní jídelnou 1x 
- Dávkovače – umístěny na WC  
- Ve třídách mají dávkovače a spreje 

 
V budově Žerotínova  

- Při vstupech do budovy 2x 
- Na patrech 2x 
- Na WC dávkovače  

V dopoledních hodinách probíhá dezinfekce klik, kohoutků a sanitárního zařízení.  
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Provoz školního stravování  

1) Probíhá v čase 11.00 – 14.00 dle harmonogramu (viz školní web). Školní skupiny 
dodržují přesně stanovený čas. Po odchodu skupiny ze školní jídelny je místo 
vydezinfikováno.  

2) Před vstupem do školní jídelny si žáci umyjí ruce a k dispozici mají i dezinfekční 
stojan.  

3) Do školní jídelny přichází skupiny předním schodištěm u šatny. Do tříd se vracejí 
schodištěm u WC. Do jídelny vstupují oddělenými dveřmi než skupiny vycházejí. 

4) Oběd, tác, příbor a pití dostávají žáci od pověřené osoby v jídelně.  


