
ZÁVAZNÁ ORGANIZAČNÍ A HYGIENICKÁ PRAVIDLA PRO VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 
▪ Přítomnost žáků na vzdělávacích aktivitách JE NEPOVINNÁ. Zákonný zástupce přihlásí žáka ke vzdělávacím aktivitám 

s předstihem: 1. – 5. třída nejpozději do 18. května. Po datu zahájení vzdělávacích aktivit:  
25. května, nebude možno se do vzdělávání nově přihlásit. Bude možné se z něj pouze dodatečně odhlásit.  
 

▪ Žáci budou vedením školy rozděleni do nově vzniklých vzdělávacích skupin (na místo současných tříd) o maximálním 
počtu 15 dětí ve skupině. Tyto skupiny budou za všech okolností neměnné. 
 

▪ Vzdělávací aktivity budou dopolední a odpolední a probíhají každý pracovní den. 
1. skupina: 7,50 – 16,00 hod. Příchod do školy v 7, 40 hod. Oběd v 11, 30 hod. Do 30. 6. 2020 
2. skupina: 8,00 – 12,20 hod. Příchod do školy v 7, 50 hod. Oběd v 12, 30 hod. Do 12. 6. 2020 
3. skupina: 8,10 – 14,00 hod. Příchod do školy v 8, 00 hod. Oběd v 13, 10 hod. Do 12. 6. 2020 
      Dopolední aktivity se zaměří na M, ČJ, AJ/MS, PŘ, VL výchovy. V TV budou pouze pohybové chvilky. 

                      Odpoledních aktivit, které budou zaměřeny na zájmové činnosti, se může účastnit také žák, který nebyl přihlášen  
                      do školní družiny. Skupiny jsou neměnné, žák bude ve stejné skupině dopoledne i odpoledne. 

 
▪       Přestávky budou organizovány dle pokynů pedagoga a budou určeny ke konzumaci jídla a pití, návštěvě toalet. 

                      Nebude možné, aby žáci pobývali na chodbách školy, srocovali se s žáky jiných skupin. Ve třídě budou žáci dodržovat      
                      odstup od ostatních 2 metry ve své lavici. 

 
▪ Vstup do areálu školy je možný nejdříve 10 minut před zahájením vzdělávacích aktivit. Vstup je umožněn pouze 

žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 
 

▪ Žáky před školou vyzvedává v daný čas pověřený pracovník, který je organizuje do skupiny. Žáci před školou i ve škole 
mezi sebou dodržují odstup 2 metry. Netýká se osob žijících ve společné domácnosti. 
 

▪ Zákonný zástupce omlouvá případnou nepřítomnost žáka, přihlášeného ke vzdělávacím aktivitám. Nejpozději pak do 
třetího pracovního dne ode dne započetí absence. 

 
▪ Žák odevzdá v den opětovného nástupu do školy „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního onemocnění“ 

s uvedeným datem podpisu starým maximálně 3 kalendářní dny. Bez podepsaného čestného prohlášení nebude žák 
moci absolvovat vzdělávací aktivity a zákonný zástupce bude vyzván k jeho okamžitému vyzvednutí.  

 
▪ Žáci jsou povinni mít při vstupu do areálu školy zakrytá ústa a nos rouškou (šátkem, respirátorem, ústenkou atp.). 

ROUŠKU SI MOHOU SUNDAT POUZE NA PŘÍMÝ POKYN PEDAGOGA V DOBĚ VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, jinak bude 
rouška povinná po celou dobu přítomnosti v areálu školy. Bez roušky nebude žák do areálu školy vpuštěn.  

 
▪ Sejmutou roušku si žák povinně ukládá do přineseného sáčku (škola nezajišťuje ani sáčky, ani roušky) a po skončení 

vzdělávací aktivity si ji opět nasazuje. Žák má na den minimálně dvě čisté roušky. 
▪ Do budovy školy je zakázán vstup všem osobám vykazujícím příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená teplota, kašel, 

ztráta čichu, chuti a jiné). Pokud žák tyto příznaky vykazuje, nebo se projeví v průběhu vzdělávacích aktivit, bude 
okamžitě izolován a zákonný zástupce bude vyzván k jeho okamžitému vyzvednutí. 

▪ Při vstupu do budovy si žáci desinfikují ruce a je jim zaměstnancem školy bezkontaktně měřena teplota. 
 

▪ V areálu školy je zakázáno srocovat se a vzájemně se stýkat s osobami z různých vzdělávacích skupin. 
 
▪ V budově školy bude striktně vymezen prostor, ve kterém se žáci mohou pohybovat. Veškerý pohyb v budově školy 

bude možný pouze se souhlasem, nebo na pokyn zaměstnanců školy. Nepovolený pohyb mimo vymezený prostor 
bude chápán jako nedodržení stanovených hygienických pravidel. 

 
▪ Šatní skříňky nebude možno využívat. Žáci se budou přezouvat a převlékat ve třídě. Na své lavici si nechají oblečení, 

pod ní obuv.  
 
▪ Neprodleně po přezutí si žák povinně desinfikuje ruce (ve třídě bude zabezpečena desinfekce). Ruce si povinně 

desinfikuje rovněž po každém vzdělávacím bloku a po každé návštěvě toalety. 
 
▪ ŽÁK JE POVINEN DODRŽOVAT STANOVENÁ HYGIENICKÁ PRAVIDLA. PŘI JEJICH OPAKOVANÉM NEDODRŽOVÁNÍ 

BUDE, PO PŘEDCHOZÍM UPOZORNĚNÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE, VYLOUČEN ZE VZDĚLÁVACÍ SKUPINY A BUDE MU 
ZAPOVĚZEN VSTUP DO AREÁLU ŠKOLY. 

                       Stravování ve školní jídelně i pobyt ve škole se řídí zvýšenými hygienickými pravidly, se kterými podrobně seznámí     
                       žáky pedagogičtí pracovníci ZŠ. 
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