
Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského 
696 47  Žeravice 37 okres Hodonín příspěvková organizace 

IČO: 70993611                                                                                        518 626 031 
⌂reditelka@zs-zeravice.cz                                                  https://www.zs-zeravice.cz/ 

 

 

Obnovení osobní přítomnosti ve škole a její podmínky pro žáky 

Základní školy a Mateřské školy Jana Ámose Komenského Žeravice 

do konce školního roku 2019/2020 

1. Úvod 

Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky základní školy v souvislosti 

s přítomností žáků prvního stupně a 9. ročníku ve škole. 

Ředitelka školy zde vymezuje základní podmínky pro osobní účast žáků ve výuce. Při 

opakovaném nedodržení těchto stanovených podmínek s informováním zákonného zástupce 

žáka si ředitelka školy vyhrazuje právo žákovi osobní přítomnost ve škole zakázat a stanovit 

mu výlučně formu distančního vzdělávání. 

Osobní přítomnost žáků ve škole je zcela dobrovolná a rozhodnutí je ponecháno výhradně na 

zákonných zástupcích žáků. U zákonných zástupců žáků je žádoucí důkladné zvážení situace 

v domácnosti a posouzení, zda žák nebo některá osoba žijící s ním ve společné domácnosti 

patří do rizikové skupiny osob (výpis rizikových skupin osob – viz. formulář čestného 

prohlášení).  

Zákonný zástupce každého žáka účastnícího se prezenční výuky má před prvním vstupem do 

školy povinnost důkladně si přečíst a svědomitě vyplnit formulář čestného prohlášení (viz. 

příloha) a tento potvrdit svým podpisem.  

Výuka žáků bude organizována po skupinách do 15 osob. Skupiny budou po celou dobu 

opatření neměnné a bude organizačně zajištěno, aby se jednotlivé skupiny ve společných 

prostorách nepotkávaly. 

Bez potvrzeného formuláře nebude žákovi vstup do školy povolen. 

Výuka tělesné výchovy, stejně jako pobyt v přírodě, není možná. 

 

2. Termíny obnovení prezenčního vzdělávání 

11. květen 2020 – platí pro žáky 9. ročníku 

25. květen 2020 – platí pro žáky 1. stupně 
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3. Podmínky prezenčního vzdělávání do konce školního roku  

3.1 Cesta do školy a ze školy 

Při cestě do školy a ze školy se na žáky i jejich doprovod vztahují obecná pravidla chování 

stanovená krizovými opatřeními, zejména: 

➢ zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“) 

➢ dodržení odstupu 2 metry od ostatních, kteří nejsou členy společné domácnosti žáka 

3.2 Příchod ke škole a pohyb před školou 

➢ příchod žáků jednotlivých skupin je možný v přesně určených časových úsecích tak, 

aby se skupiny nepotkávaly a aby bylo zabráněno jejich shlukování 

➢ před školou je nutné dodržovat minimální odstup od ostatních 2 metry 

➢ pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu 

➢ žáky vpouští do budovy v určenou hodinu pracovnice školy 

3.3 Příchod do školy a pohyb v prostorách školy 

➢ do školy vstupují pouze žáci, nikoli jejich doprovod 

➢ určení pedagogové si jednotlivé skupiny vyzvednou v šatně a odvedou do třídy 

➢ bezprostředně po příchodu do třídy si žáci umyjí ruce desinfekčním mýdlem a vodou, 

poté použijí desinfekční prostředek, který jim na ruce aplikuje pedagog 

➢ ve společných prostorách nosí všichni žáci i zaměstnanci roušky, během vyučovací 

hodiny rozhoduje o použití roušky pedagog 

➢ žák má minimálně 2-3 roušky na den, na jejich odložení má vlastní sáček 

➢ žák sedí v lavici sám, dodržuje od ostatních odstup 2 metry – poučení a určení míst 

zajistí pedagog 

➢ žáci si po každém výukovém bloku umyjí ruce mýdlem a vodou a použijí desinfekční 

prostředek 

➢ svačinky škola žákům do konce školního roku neposkytuje, zákonní zástupci jim zajistí 

svačinky vlastní 

3.4 Příchod do jídelny a pohyb v ní 

➢ do školní jídelny odvede určenou skupinu pedagog 

➢ po příchodu do školní jídelny si žáci umyjí ruce a použijí připravený desinfekční 

prostředek  

➢ žáci dodržují bezpečné odstupy 2 metry 

➢ žáci si sami neberou příbory, jídlo, ani nenalévají pití, tuto činnost obstarají paní 

kuchařky 

➢ roušku si žáci sundají pouze k jídlu a pití, poté si ji opět nasadí 
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3.5 Pravidla po obědě 

➢ žáci, kteří po obědě odcházejí domů, se v šatně bez zbytečného zdržování převlečou, 

přezují a opustí budovu školy 

➢ žáky, kteří pokračují v činnostech v rámci skupinové družiny, odvede určený pedagog 

do třídy 

3.6 Při podezření na možné příznaky COVID - 19 

➢ Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým 

příznakům onemocnění 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 příznaků COVID – 19, bude umístěn do samostatné 

místnosti a jeho zákonný zástupce bude bezprostředně informován s ohledem na 

okamžité vyzvednutí žáka ze školy. Zároveň bude o podezření na onemocnění 

informována příslušná hygienická stanice 

➢ ostatním žákům bude v rámci možností změněna činnost na pobyt venku  

➢ další postup se bude řídit doporučením příslušné hygienické stanice 

3.7 Denní rozvrh pro jednotlivé skupiny žáků 

9. ročník 

Výuka  M: pondělí, čtvrtek 8:25 – 10:15 Ing. Eliášová 

ČJ: úterý, pátek 8:25 – 10:15 Mgr. Zelinková 

AJ: středa 8:25 – 10:15 Mgr. Němečková 

Oběd 10:25 – 10:40 – dohled vždy daný vyučující 

 

1.+3. ročník 

Šatna  Ráno 7:15 – 7:25 Odpoledne 14:35 – 14:45 

Oběd  10:50 – 11:20  

WC Během vyučovacích hodin  

Vyučující  Dopolední blok 
p. uč. Suttnerová 
Bc. Čechová 

Odpolední blok 
Mgr. Brožová 

Distanční výuka Mgr. Bilíčková 
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2. ročník 

Šatna  Ráno 7:25 – 7:35 Odpoledne 14:50 – 15:00 

Oběd  11:40 – 12:10  

WC Během vyučovacích hodin  

Vyučující  Dopolední blok 
Mgr. Petráková 

Odpolední blok 
p. as. Svobodová 

Distanční výuka Mgr. Chludilová 

 

4.+5. ročník 

Šatna  Ráno 7:35 – 7:45 Odpoledne 12:45 – 12:55 
V případě družiny 15:00 – 15:10 

Oběd  12:30 – 13:00  

WC O přestávce  

Vyučující  Dopolední blok 
Mgr. Pohanková 
p. as. Surá 

Odpolední blok 
Mgr. Fiala (bude-li zájem o 
družinu) 

Distanční výuka Určený pedagog 

 

 3.8 Zajištění podmínek školou 

➢ Skupiny do 15 žáků 

➢ Neměnnost skupin po celý den 

➢ Individuální časy pro skupiny v šatnách 

➢ Určené časy na toalety 

➢ Pravidelná desinfekce rukou, prostor školy a pomůcek 

➢ Častá desinfekce (několikrát denně) klik u dveří, vypínačů 

➢ Pravidelné větrání tříd 

➢ Trávení některých přestávek venku v případě příznivého počasí 

 

V Žeravicích 3.5.2020       ………………………………………… 

                    ředitelka školy 
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