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Organizace provozu v souvislosti s přítomností žáků 1. stupně v základní škole 

Příchod do školy a ze školy, pohyb před školou a v budově školy 

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

 Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky při příchodu i odchodu ze školy a také ve společných prostorách školy.  

 Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u 
doprovodu žáka/členů společné domácnosti).  

 Zákaz shromažďování před školou. 

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

 Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky  

 Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. 

 Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor bude organizovaná tak, aby byly 
minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.  

 Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky. 

 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. 

 Nástup žáků do školních skupin (žáci příslušných tříd). 

Budova 

 Budova „Klášter“ Hlavní budova 

Třídy 1.A, 1.B, 3.A, 3.B 2.A, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B 

 

 Škola bude přístupná žákům od 7:30, kdy je zajištěn žákům plynulý přechod do jednotlivých tříd. Tzn., že když 
přijde žák do školy, jde do šatny za účelem přezutí a následně ihned do své třídy. 

 

Podmínky hygienických a organizačních opatření ve třídě 

 Po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce.  

 Složení skupiny žáků je neměnné a změny ve složení se provádět nebudou. 

 Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15. 

 Bude dodržena zásada - jeden žák v lavici ve třídě.  

 V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku v případě frontální výuky při 
zachování rozestupu 2 metry (nejméně 1,5 metru).  

 Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), budou roušky povinně nasazeny i ve třídě. 

 Žáci si po každém vzdělávacím bloku umyjí a vydezinfikují ruce ve své třídě.  

 V každé třídě bude často větráno.  
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Postup při podezření na možné příznaky covid-19 

 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 budou 

kontaktováni zákonní zástupci žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí. O podezření informuje škola spádovou 

hygienickou stanici.  

Pravidla pro poskytování školního stravování 

Žáci mohou využít školní stravování za podmínek níže uvedených: 

 Žáci, kteří budou chtít využívat školní stravování, budou automaticky zařazeni do odpoledního bloku. (V tom 

případě rodič upřesní čas odchodu). 

 Po ukončení dopoledního bloku pedagog (učitelka, vychovatelka, asistentka) odvádí žáky do školní jídelny a po 

celou dobu vykonává pedagogický dohled. Zajistí, že se v jídelně při výdeji jídla nebudou potkávat žáci z různých 

skupin. 

 Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce a použije dezinfekci na ruce. 

 Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.  

 Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě, tj. 2 metry. 

 Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku. 

 Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.  

Informace k tzv. dopolednímu bloku 

 Dopolední blok začíná vždy v 7:50 a končí v 11:30 (tj. 4 vyučovací hodiny) 

 Rozvrh hodin stanoví třídní učitel. Vychází z rozvrhu, který je platný pro tento školní rok s určitými změnami, 

které vyplývají ze změnou organizace výuky. 

Informace k tzv. odpolednímu bloku 

 Odpolední blok – (od 11:30 – do 16:00) – cílem je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah odpolední části 

přiměřeně (dle podmínek) vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny za předpokladu dodržení 

hygienických předpisů (roušky, rozestupy,…) 

 Odpolední blok začíná odvodem dětí na oběd 

 Děti, které mají na návratce uvedeno, že jdou po obědě domů, pustí pedagogický dohled přímo ze školní jídelny 

domů. 

 Děti, které budou využívat odpolední zájmové vzdělávání, se vrací do školy. Odpolední zájmové vzdělávání bude 

v budově „Kláštera“ – pro žáky 1.A, 1. B, 2. A. 

 

V pondělí dostanou děti od svých třídních učitelů návratky, kterým prosím věnujte pozornost. Návratku je nutno 

vyplnit a obratem na druhý den vrátit prostřednictvím dětí do školy.  

 

 

 

 

V Javorníku dne 22. 5. 2020      Mgr. Marek Bury, ředitel školy  


