Provoz školy, hygienická opatření, hodnocení žáků – 1. stupeň ZŠ
Cesta do školy a ze školy
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).
Příchod ke škole a pohyb před školou
 Žáci přichází ke škole nejdříve v 7.35 hodin, kdy bude otevřena škola a zajištěn
průběžný příchod žáků a jejich plynulý přesun do tříd tak, aby nedocházelo ke
shromažďování žáků před školou.
 Před školou žáci dodržují 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 rouškou
 Žáci budou odcházet ze školy pod vedením vyučujícího učitele tak, aby nedocházelo
k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy.
Vstup do budovy školy nebo školského zařízení
 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.






Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
Škola pro každou třídu (skupinu) vymezí 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.

V budově školy
 Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor bude
zorganizována tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak
jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
 Při přesunech žáků se budou dodržovat odstupy 2 metry vždy, když je to možné
(nejméně 1,5 metru).
 Velká přestávka bude zorganizována tak, aby ji mohli žáci trávit v atriu školy
v rozdílných časových intervalech mezi třídami či ve vymezených prostorech, aby
nedocházelo ke kontaktům mezi jednotlivými skupinami.
 Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.
 Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, a osoušeči pro
bezpečné osušení rukou.
 Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.
 Ve třídě bude dezinfekční prostředek pro dezinfekci rukou a papírové jednorázové
ručníky na osušení rukou
 Časté větrání je zásadním preventivním faktorem, který zajistí vyučující (minimálně
jednou za hodinu po dobu 5 min).
 Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci
školy nacházejí, bude prováděno nejméně jednou denně.
 Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být
prováděna několikrát denně dle potřeby.
 Odpadkové koše se budou kontrolovat průběžně; vyprázdněny musí být minimálně
jednou denně

Ve třídě
 Neprodleně po příchodu do třídy, musí každý žák použít dezinfekci na ruce.
Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým
mýdlem).
 Složení skupiny žáků je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení
skupiny žáků.
 Doporučený maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že bude dodržena
zásada jeden žák v lavici ve třídě.
 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.
 Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.
Stravování
 Stravování ve školní jídelně bude možné od 25. 5. 2020 po předchozím objednání obědů
na webových stránkách školní jídelny (bude nutné si označit zaškrtnutím políčka pro
objednání oběda). Vařit se bude pouze jedno jídlo.
 Pokrmy bude vydávat personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití
nenabírají a neberou si ani příbory.
 V jídelně bude časově oddělen výdej stravy pro jednotlivé skupiny tak, aby se
nepotkávali žáci z různých skupin. Při stravování budou zajištěny obvyklé rozestupy
jako ve třídě.
 Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
 Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce a osuší jednorázovým papírovým
ručníkem.
 Při stravování se budou dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.
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 (ošetřovny) a bude kontaktován zákonný zástupce žáka s ohledem
na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou
stanici. Ostatní žáci pak budou umístěni do jiné místnosti.
Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny
 Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený
v čestném prohlášení, nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním
žije ve společné domácnosti.
 Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do
rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
 Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je
možné podepsat před vstupem do školy:
písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem
zdravotnictví, a
písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
(např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
 Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole
umožněna.

Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně ZŠ
 Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.
 Vyučování bude probíhat od 8.00 hodin do 11.40 hodin (4 vyučovací hodiny).
 Cílem je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na
dálku. Obsah vzdělávání vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se
především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na
dálku.
 Ranní družina není poskytována.
 Odpolední družina bude zajištěna pouze pro žáky 1. A, 1. B a 2. třídy, kde zůstanou
zachovány nezměněné skupinky žáků z dopoledního vyučování. Bude probíhat od cca
12.00 hod. (po obědě) do 16.00 hodin. (to nevylučuje vyzvednutí dítěte v dřívějších
odpoledních hodinách).
 Obsah a forma všech vzdělávacích a zájmových aktivit bude zvolena tak, aby byla
zajištěna hygienická a epidemiologická opatření.
 Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. 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.
Hodnocení žáků na vysvědčení
 Žáci budou za 2. pololetí školního roku 2019/20 hodnoceni na vysvědčení v souladu
s Vyhláškou MŠMT č. 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020.
 Na vysvědčení budou žáci v jednotlivých předmětech hodnoceni známkami.
 Hodnocení bude vycházet z těchto podkladů:
 z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy měl žák
povinnost řádně docházet do školy (do 10. 3. 2020)
 z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, kdy bude kladen
důraz zejména na pravidelné plnění zadaných úkolů

z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve
škole v době, kdy žák docházel do školy dobrovolně (od 25. 5. 2020)
 při hodnocení bude přihlédnuto k výsledkům žáka za první pololetí školního
roku 2019/2020 (zejména v předmětech výchovného zaměření).

