
ZŠ a MŠ Borek – organizační opatření k otevření zařízení od 25.5.2020  

Složka ZŠ (včetně ŠJ a ŠD) 

Výuka v našem zařízení začne: 

V ZŠ 25.5. 2020 (dle pokynů MŠMT).  

Organizace provozu ZŠ: 

Podmínky vycházejí z manuálu MŠMT k provozu v ZŠ v období do konce školního roku 
2019/2020. Zveřejněno na webu školy nebo k nahlédnutí u ředitele ZŠ. 

Zákonný zástupce poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového 
infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů, bez tohoto prohlášení 
(samostatná příloha) nemůže být dítě přijato. Zákonný zástupce poučí svoje dítě o nutnosti 
dodržovat zásady osobní hygieny. 

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka čestné prohlášení, která je 
možné podepsat před vstupem do školy (najdete v aktuálních inf. ředitele školy č. 6 nebo na 
odkazu pod tímto dokumentem).  

Oblast výuky 

Stěžejní stále zůstává distanční výuka (dle doporučení MŠMT). 

Výuka ve škole je primárně určena žákům, pro které je distanční výuka problematická 
(materiálně technické potíže – PC, podpůrná opatření apod.) nebo pro žáky, kteří nemohou 
zůstat doma. 

Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci 
vzdělávání na dálku.  

• Zahájení provozu bylo MŠMT stanoveno na pondělí 25.5. 2020. 
• Provoz ZŠ bude celkově od 7,45 do 16,00. 
• Pracovat budeme v ucelených skupinách (třídách), ve kterých se žáci nebudou míchat! 

(včetně ŠD). 
• Skupiny jsou na základě provedeného šetření TU uzavřeny a nelze provádět 

změny.  
• Výuka bude – díky příznivému počtu – probíhat denně (tedy bez střídání).  

• Ve škole nebude probíhat klasická výuka, ale aktivity, které budou nahrazovat domácí 
výuku, abychom rodinám ulehčili domácí přípravu na školu.  

• V 1. – 3. třídě budou 3 vyučovací hodiny denně, se zaměřením na profilové předměty 
1. st. ZŠ (bez výchov!). 

• Pak budou žáci předány vychovatelkám, které žáky postupně odvedou na oběd. Dále 
s nimi budou v určené třídě pracovat v režimu ŠD. 

• Třídní učitelky budou po 3. vyučovací hodině věnovat další čas distanční výuce pro 
žáky, kteří zůstali doma. 



• Ve 4. – 5. třídě budou 4 vyučovací hodiny denně.  
• Pak třídní učitelky odvedou žáky na oběd a žáci budou odcházet sami domů.  
• Třídní učitelky budou věnovat další čas distanční výuce pro žáky, kteří zůstali doma, 

ale v jiných předem domluvených časech! 
• Pro žáky 4.-5. tříd se ŠD nezajišťuje!  
• ZŠ i ŠD se bude snažit trávit čas ve venkovním areálu zařízení, ale tak, aby 

nedocházelo ke kontaktu s jinými skupinami. Tyto venkovní činnosti ale budou z 
důvodu nutnosti zachování rozestupů omezené.  

• Žák může být ze skupiny rodičem natrvalo stažen do domácí péče. Jeho místo však 
nemůže být obsazeno jiným žákem! 

• Každá třída má zvláštní zkrácený rozvrh, který je zveřejněn na webu. 

• Výuku může operativně zajišťovat i jiný pedagog, který k tomu bude určen ředitelem 
školy. Důvodem může být nepřítomnost třídní učitelky či vychovatelky (nemoc, 
organizační důvody apod.)  

• Žáci jednotlivých tříd nemohou vstupovat do jiných tříd! 

Podmínky pobytu žáka v ZŠ: 

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

• Službu konající učitelka může žákovi namátkově změřit teplotu bezkontaktním 
teploměrem! 

• Žák nesplňuje kritéria rizikovosti (chronické onemocnění, oslabená imunita);  
• Žák nežije v domácnosti s nikým, kdo rizika naplňuje (jedná se o lidi s chronickými 

onemocněními, oslabenou imunitou a o osoby ve věku 65 let a více).  
• O těchto skutečnostech poskytnou zákonní zástupci škole čestné prohlášení, že dítě 

nesplňuje kritéria rizikovosti a že v domácnosti ani nežije s nikým, kdo daná rizika 
naplňuje. 

Příchod ke škole a pohyb před školou  

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená 
krizovými opatřeními, zejména:  

• Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)  
• Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není 

tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).  

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

• Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; škola je povinna zajistit 
organizaci pohybu osob před školou, v našem případě posunuté nástupy do výuky. 

• Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými 
opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).  

• Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu 
(pokud mezitím nerozhodne vláda jinak).  



• Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje 
do skupiny a vyzvedává je.  

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

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

• Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky (pokud 
mezitím vláda nerozhodne jinak). 

• Každý žák bude mít na den minimálně 2 roušky (ne šátek, ne nákrčník) a sáček 
na uložení roušky! Z hygienických důvodů je nutné roušky měnit. 

• Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.  
• 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.  

• Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci 
na ruce. 

• V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud 
je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu 
(např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. 

• Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.  
• Po přezutí si žáci umyjí ruce mýdlem! 

Příchod do ZŠ, odchod ze ZŠ: 

Nástupní časy jednotlivých tříd k výuce jsou určeny epidemiologickými nařízeními tak, aby 
bylo zajištěno minimální potkávání se žáků a také stravování (vždy musí být ve ŠJ jen jedna 
skupina): 

1. třída: od 8,00 (výuka cca do 10,50) 

2. třída: od 8,15 (výuka cca do 11,05) 

3. třída: 8,30 (výuka cca do 11,20) 

4. třída: 8,45 (výuka cca do 12,00) 

5. třída: 9,00 (výuka cca do 12,40) 

• Ranní družina není dle pokynů MŠMT zajišťována! 
• Žáci přicházejí ke škole v čase zhruba 15 min. před nástupem příslušného 

ročníku do výuky a nevstupují sami do budovy! 
• Žáci před školou dodržují rozestupy 2m a očekávají vyzvednutí pedagogem. 
• Před školou budou vyzvednuti TU! 
• Pokud učitelka usoudí, že žák není zdravotně v pořádku (jakýkoli projev infekce 

horních cest dýchacích), je oprávněna žáka nepřijmout.  
• V takovém případě okamžitě kontaktuje zák. zástupce žáka, kteří jsou povinni žáka 

neprodleně vyzvednout ze školy. Žáka nebude vpuštěn do budovy, ale bude čekat 
s určeným dozorem na lavičce vedle vchodu do školy! 



Omlouvání absence žáků  

• V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného 
zástupce o důvodech nepřítomnosti, a o tom, zda bude žák nadále do skupiny 
docházet. 

• Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka (z důvodu 
dobrovolnosti docházky).  

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. O podezření se informuje spádová hygienická stanice.  

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

• Žáci budou mít buď činnosti, ve kterých budou dodržovat rozestupy, nebo společné 
činnosti, při kterých budou muset mít roušku.  

• Nebude možné, aby si žáci hráli s družinovými hračkami, jejich dezinfekci není škola 
schopná denně zajistit. Žákům budou poskytnuty materiály, které si budou moci 
odnést domů (hry, doplňovačky apod.), dále budou mít výtvarné a tvořivé činnosti 
formou práce jednotlivců. Bude možno jim promítnout filmy ap.  

• Venkovní činnosti budou z důvodu nutnosti zachování rozestupů velmi omezené.  

Stravování bude zajišťováno běžnou formou. 

• V době platnosti tohoto pokynu nelze vydávat stravu do vlastních nádob, ani do 
krabiček, a to ani v případě nemoci žáka neb zákonní zástupci nemají povolen přístup 
do ŠJ. Je třeba včas odhlašovat obědy! V případě opuštění dítěte zařízení v „ten“ den 
oběd propadá (z epidemiologického hlediska nelze jinak). 

• Do 31.8. 2020 je možná úhrada úplaty za MŠ a stravného 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).  

Odpolední ŠD bude probíhat takto: 

1. třída: do 16,00 
2. třída: do 16,00 
3. třída do 14,30  

• 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 času odchodů na celý týden“! I tento dokument musí 
být rodičem podepsán! 

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

• V šatně je žák sám bez rodiče, snaží se dodržovat odstup 2m, pokud je v šatně jiný 
žák, netlačí se, vyčká, až bude místo! 

• Úhrada ŠD nebude inkasována! 

Konec školního roku v ZŠ 

• Vysvědčení bude vydáno v pátek 26.6. 2020 dopoledne žákům ve škole! Žáci půjdou 
po obědě domů! ŠD ten den po obědě nebude! 

• Žáci, kteří jsou na distanční výuce, si mohou pro vysvědčení přijít v pátek odpoledne 
po dohodě s TU nebo dále ve dnech 29. a 30.6., opět po dohodě s TU.  

• Ředitelské volno – plánované na dny 29. a 30.6. se ruší!  
• I v těchto dnech mohou (ale nemusí) žáci, kteří jsou nahlášeni do školy, využít 

možnost být ve škole, ale s příchodem, jak je stanoveno dle rozvrhu a pouze do oběda.  
• Všichni žáci budou informováni, jak a kdy odevzdat učebnice – naopak, nové budeme 

vydávat až v září! 

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

V Borku 13.5. 2020     Mgr. R. Cvach (ředitel ZŠ a MŠ Borek)  

 


