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

Dodatek č. 4 – nástup žáků 3. a 5. ročníku ke dni 30. 11. 2020 

Tento dodatek nahrazuje všechny předchozí dodatky.

Složka MŠ

Platí opatření stanovené ředitelem školy od 1. 9. 2020. Provoz MŠ není dodatkem č. 4 nijak 
dotčen.

Složka ZŠ (včetně ŠJ a ŠD)

Prezenční výuka všech ročníků v našem zařízení začne 30.11. 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), a přílohy vydané dne 11.1. 2020. Základním doporučením je nemíchat 
kolektivy tříd. Proto je doporučeno oddělit příchod žáků do školy, a v podstatě zakázáno míchat děti 
ve školní družině.  Zákonný zástupce poučí svoje dítě o nutnosti dodržovat zásady osobní 
hygieny.

Podmínky pobytu žáka v ZŠ:

• jsou totožná s původním opatřením ředitele školy ze dne 28. 8. 2020

Příchod ke škole a pohyb před školou 

• jsou totožná s původním opatřením ředitele školy ze dne 28. 8. 2020

Vstup žáků do školy organizuje škola podle těchto principů:     

První a druhá třída – příchod do školy

• 2. třída mezi 7,30 – 7,40

• 1. třída mezi 7,40 – 7,50

Začátek výuky pro obě třídy v 8,00, nástup do školy v rozličných časech. 

• Konec výuky těchto dvou tříd by byl dle nouzového rozvrhu (+ oběd)!

Třetí a čtvrtá třída - příchod do školy

• 7,50- 8,05, společný nástup, každá třída má jinou šatnu. 

Začátek výuky pro obě třídy v 8,10

• Konec výuky těchto dvou tříd by byl cca ve 12,50! (+ oběd dle nouzového rozvrhu)



Pátá třída – příchod do školy

• příchod mezi 8,05-8,15

Začátek výuky pro 5. třídu v 8,20, s 

• Konec výuky této třídy by byl dle nouzového rozvrhu (+ oběd).

Přesné časy vyučovacích hodin, i obědů, najdete v nouzovém rozvrhu zde: 
http://www.zsborek.cz/index.php/zakladni-skola

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 2 – 3 roušky v sáčku! 

• 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 

• jsou totožná s původním opatřením ředitele školy ze dne 28. 8. 2020

Stravování (opatření ze dne 28.8. 2020 doplněno takto):

• Max. počet žáků u jednoho stolu: 4

• V jídelně nesmí být více osob, než je míst k sezení.

• V jídelně se mohou pohybovat a stravovat jen zaměstnanci a žáci na prezenční výuce.

• I v jídelně mají zaměstnanci a žáci nasazenou roušku, pokud nekonzumují.

Specifika prezenční výuky 

http://www.zsborek.cz/index.php/zakladni-skola


• Třídy se vzdělávají podle běžného rozvrhu, omezena je výuka HV (bez zpěvu) a TV 
(pouze vycházky). Třídní učitel může operativně změnit skladbu předmětů dle svého 
odborného uvážení. 

• Učitel i žáci jsou povinni mít roušku neustále, kromě stravy (svačina, oběd).

• V případě obavy z nákazy je možné dítě do školy neposílat, ale pak má zákonný zástupce 
povinnost se s TU domluvit na indiv. studijním plánu. V takovém případě se ale nejedná o on-
line výuku, ale o učební plán (tedy zadávání práce k samostudiu a následné přezkoušení). 

• V případě prezenční výuky končí povinnost školy zajišťovat distanční výuku. Ta by nastala 
opět při ztížení situace (celá třída v karanténě apod.)

Provoz ŠD bude probíhat takto:

• Ranní družina nebude v provozu. 
• Odpolední družina bude zajištěna pouze pro žáky 1. – 3. ročníku (ve třech samostatných 

odděleních do 16,30).
• Pravidla pro vyzvedávání ze ŠD platí stejná, jako na začátku školního roku!

• 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!

Podrobnosti, vysvětlení

• Posunutí nástupů je nutné nejen z hlediska epid. nařízení, ale i z hlediska 
organizace stravování, protože i v jídelně budou muset být žáci v přísném režimu
oddělování tříd. 

• Režim může být změněn v případě dalších opatřeních Vlády ČR.



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

V Borku 25.11. 2020 Mgr. R. Cvach (ředitel ZŠ a MŠ Borek) 


