
Informace pro zákonné zástupce před znovuotevřením školy 

 

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 18.5.2020. Prosím o písemné 

vyjádření emailem na adresu skolakrhova@seznam.cz, uveďte také, zda máte zájem o odpolední 

aktivity. 

Zákonný zástupce je povinen podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního 

onemocnění a seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory (viz příloha) před návratem žáka do 

školy. 

Zákonný zástupce je povinen zajistit, aby žák docházel do školy zdravý. 

Organizace provozu školy 

Škola bude otevřena vždy od 7.30 hodin do 15.30 hodin. 

Žák při pobytu v budově 

Žák je povinen mít na ústech roušku, kterou si může odložit pouze na pokyn svého určeného 

pedagoga/tř. učitele. Žák je povinen mít další čistou roušku v mikrotenovém sáčku. Roušku žák používá 

vždy ve společných prostorách školy, nebo i při skupinové práci ve třídě. Odložit ji může pouze v lavici 

při frontální výuce a v jídelně při konzumaci jídla. 

Žákům je zakázáno se shromažďovat před vstupem do školy, je nutné dodržet odstupy 2m, pokud se 

nejedná o osoby žijící v jedné domácnosti. 

Žáci budou vpouštěni do budovy (školních šaten) jednotlivě, dle pokynu přítomného pedagoga, 

proběhne dezinfekce rukou, odložení věcí v šatně a přesun do určené učebny. Zákonným zástupcům 

nebo doprovázejícím osobám není povolen vstup do budovy. Vstup do budovy školy bude umožněn 

pouze žákům, kteří nevykazují žádné známky onemocnění. 

Učebnu není dovoleno opouštět bez vědomí pedagoga, způsob trávení přestávek i použití WC je také 

v kompetenci příslušného pedagoga. Žáci se nemohou volně pohybovat po budově, aby se zabránilo 

kontaktům mezi dětmi z jednotlivých skupin. Žák je povinen si po každém vzdělávacím bloku 

vydezinfikovat ruce ve třídě. 

Dopolední vyučování 

Bude probíhat od 8.00 hodin ve skupině max. 15 žáků (třída) pod vedením třídního učitele (neplatí 

rozvrh hodin), třídní učitel rozhoduje o náplni výuky v souladu s ŠVP školy a také o časových intervalech 

výuky a přestávek. Výuka bude přerušena výdejem obědů a ukončena postupně do 12.30 hodin.  

Stravování  

Žáci se budou stravovat ve školní jídelně. Výdej a konzumace oběda bude probíhat postupně, po 

jednotlivých skupinách žáků. Žáci budou sedět ve 2 m vzdálenostech a před vstupem si budou 

dezinfikovat ruce. 

 

Oběd budeme vydávat od 11.00 hodin. Předpokládaný harmonogram výdeje stravy: 

11.00 - 11.15 hodin 5. třída 



11.15 - 11.30 hodin 4. třída 

11.30 - 11.45 hodin 3. třída 

11.45 - 12.00 hodin 2. třída 

od 12.00 hodin       1. třída 

Čas výdeje se může mírně lišit podle aktuální situace v jídelně (rychlosti konzumace oběda jednotlivými 

skupinami). 

 

Odpolední činnosti  

Po ukončení vyučování žáci, kteří se budou zúčastňovat odpoledních aktivit, zůstávají ve stejné učebně, 

zde budou probíhat odpočinkové aktivity, hry. Z důvodu nemožnosti slučování různých skupin žáků 

bude odpolední program probíhat ve stejné učebně jako dopoledne. 

Odchod žáků z budovy 

Žáci, kteří budou odcházet po skončení vyučování nebo odpoledních aktivit sami, odcházejí postupně 

podle pokynů svého pedagoga. Žákům je zakázáno se shromažďovat před školou. 

Žáci, které vyzvedávají rodiče apod., budou odcházet individuálně dle potřeb rodičů. Zákonným 

zástupcům ani jiným osobám není povolen vstup do budovy. Pro předávání informací budeme využívat 

telefon u vchodu. 

Podezření na možné příznaky Covid-19 

Při podezření na možné příznaky COVID-19, které se projeví u žáka doma, informuje zákonný zástupce 

neprodleně školu, která informuje o podezření spádovou hygienickou stanici. Pokud žák vykazuje 

některý z možných příznaků přímo ve škole, bude umístěn do oddělené místnosti a zákonní zástupci 

budou vyzváni k okamžitému vyzvednutí žáka. Škola dále informuje příslušnou hygienickou stanici, 

která určí další postup. 

Omlouvání nepřítomnosti žáků – zákonní zástupci budou kontaktovat školu neprodleně a informovat 

o důvodech nepřítomnosti. Předem plánované návštěvy lékaře (zubař apod.) žák oznamuje učiteli 

předem. 

 

V Krhové  11.5.2020                                                                    Mgr. Ivana Pavlicová 


