
ZŠ a MŠ Borek – organizační opatření k provozu ve školním roce 
2020/2021  

Složka ZŠ (včetně ŠJ a ŠD) 

Výuka v našem zařízení začne 1.9. 2020 bez omezení počtu žáků ve třídách. 

Podmínky vycházejí z manuálu MŠMT (Provoz škola a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 
vzhledem ke Covid-19). Zveřejněno na webu školy nebo k nahlédnutí u ředitele ZŠ. 

Zákonný zástupce poučí svoje dítě o nutnosti dodržovat zásady osobní hygieny. 

Podmínky pobytu žáka v ZŠ: 

• Žák může být přijat pouze bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému 
infekčnímu onemocnění (např. horečka, rýma, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).  

• V případě alergických či chronických projevů (rýma, kašel) žáka je zákonný zástupce povinen 
dodat lékařský doklad! 

• Vyučující může žákovi namátkově změřit teplotu bezkontaktním teploměrem!  

Příchod ke škole a pohyb před školou  

• Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými 
opatřeními, která mohou být upravována dle aktuální situace (roušky, dodržování odstupů 
apod.).  

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:  

• Žáci 1. ročníků jsou prozatím (do odvolání ŘŠ) vyzvedáváni TU, žáci ostatních ročníků 
vstupují do školy samostatně. 

• Výše uvedené neplatí pro žáky, využívající ranní družinu. 

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení a pravidla pobytu ve škole  

• Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 
• Pokud do budovy vstupuje z vážných důvodů zákonný zástupce, či jiná dospělá osoba, 

která není zaměstnancem, je povinna mít ve vnitřních prostorech nasazenou roušku 
(pokud ředitel školy nerozhodne jinak). 

• Každý žák bude mít pro případ potřeby s sebou roušku!  
• Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.  
• Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, se musí žák umýt mýdlem.  
• Používání dezinfekce na ruce. 
• Pokud učitelka usoudí, že žák není zdravotně v pořádku (jakýkoli projev infekce horních cest 

dýchacích), vyrozumí o tom zák. zástupce. Ti jsou povinni si žáka co nejdříve ze školy 
vyzvednout. Současně je v takovém případě zákonný zástupce povinen kontaktovat 
dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Zákonný zástupce doručí škole 
rozhodnutí lékaře (zprávu)! 

Hygienická specifika v prostorách základní školy: 



• Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům 
COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní 
infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.  

• Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné 
místnosti a škola kontaktuje zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte.  

• V případě podezření nebo rozhodnutí vedení školy jsou pedagogičtí nebo jiní pověření 
zaměstnanci školky oprávněni bezkontaktně měřit dítěti teplotu. 

• Ve třídách bude pravidelně větráno, min. každou hodinu cca na 5 min.  
• Úklid bude prováděn několikrát denně (otírání ploch, madel apod.) 

Stravování bude zajišťováno běžnou formou. 

• Úhrada úplaty za MŠ a stravné lze pouze bezhotovostním způsobem!  
• Velmi důrazně Vás žádáme o povolení inkasa ve prospěch účtu: 51-8907540247/0100 (přesné 

pokyny pro nastavení inkasa, včetně limitů, máte na webu školy pod jídelníčkem).  
• Žákům ZŠ jsou baleny příbory. Žáci budou usedat ke stolu jako třída! Po každé skupině bude 

provedeno utření stolů, výměna příborů (příprava na další skupinu).  
• Obědy pro nemocné žáky lze rodičům vydat, ale pouze v době od 11,30 do 11,50. V hale 

školy bude návodná instrukce! Rodič nebude vstupovat do jídelny, ani do jiných prostor ZŠ či 
MŠ. Jídlo mu bude vydáno zaměstnanci ŠJ. 

Odpolední ŠD bude probíhat takto: 

• Zákonný zástupce nesmí vstupovat do budovy školy, tedy nelze dítě podepsat při odchodu 
z družiny! 

• Pro vyzvednutí žáka ze školy či ŠD využije rodič lísteček s časem, který žák každý den 
předloží vychovatelce, a ta ho na určený čas automaticky pustí do šatny. Lísteček musí být 
rodičem podepsán.  

• Naléhavě Vás žádáme, a velmi bychom upřednostnili variantu, „v pondělí odevzdat 
lísteček s plánem konkrétního času jednotlivých odchodů na celý týden“! I tento 
dokument musí být rodičem podepsán! (Požadován je přesný čas odchodu – nikoli 
rozmezí!) 

• V nouzi dveřní telefon! Do telefonu nadiktujete své jméno a příjmení, vztah k žákovi (matka, 
babička) a oznámíte, pro koho jdete. Poté bude žák puštěn vychovatelkou do šatny. 

• V šatně je žák sám bez rodiče! 

Bližší informace k provozu ZŠ sděluje ředitel ZŠ a MŠ Borek (Mgr. R. Cvach). 

V Borku 28.8. 2020     Mgr. R. Cvach (ředitel ZŠ a MŠ Borek)  

 


