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1) UVEDENÍ DO SITUACE...



2) ORGANIZACE PŘED ŠKOLOU



CESTA DO ŠKOLY

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

- Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky
- Dodržení odstupů 2 metry (není nutné u členů 1 domácnosti)



PŘÍCHOD KE ŠKOLE, POHYB PŘED ŠKOLOU

Pokyny MŠMT pro školu:

Organizovat shromáždění žáků ve skupinách tak, jak budou 
následně společně ve třídách. Budou vyznačená místa, kde 
děti čekají.

Rozvrhnout časy příchodu žáků tak, aby v jeden čas k budově 
školy dorazilo současně méně lidí.

(Pokud není možné organizovat shromáždění do skupin před budovou školy, je 
nezbytné zajistit průběžný příchod žáků a jejich plynulý přesun do tříd.) = 
déšť apod.



VSTUP DO ŠKOLY

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

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové 
faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o 
účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

- vyplnit a přinést při nástupu!

prázdné vytištěné formuláře
pro ty, kdo nemají možnost tisku, 
jsou PŘED ŠKOLOU VE SLOŽCE



3) ČASOVÝ HARMONOGRAM TŘÍD



ZDŮVODNĚNÍ ROZSAHU VÝUKY

Personální možnosti školy…

Nařízení neprovozovat družinu:

- děti z více tříd - nelze
- pedagog u více tříd - nelze

Další skutečnosti (zákoník práce, zajištění nepřetržitého 
dohledu nad dětmi atd.)

// DRUŽINA - poplatek za školní družinu z letošního roku za období duben – červen 2020 bude 

vašim dětem převeden do dalšího školního roku na měsíce září, říjen, listopad.// 



ČASOVÝ HARMONOGRAM
NÁSTUPU A UKONČENÍ TŘÍD

1. 7:45 12:45

2.A 7:50 12:50

2.B 7:55 12:55

3. 8:00 13:00

4.A 8:05 13:05

4.B 8:10 13:10

5.A 8:15 13:15

5.B 8:20 13:20



4) POBYT VE ŠKOLE



POBYT VE ŠKOLE - NUTNÁ OPATŘENÍ

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.

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



NEMOCNÉ DÍTĚ

Žák nesmí být osobně přítomen ve škole, pokud má příznaky 
virového onemocnění (to platí bezvýjimečně bez ohledu na 
dříve odevzdané čestné prohlášení).

(zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, 
jiný příznak akutní infekce dýchacích cest)



VYLOUČENÍ Z DOCHÁZKY

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. 

Možnost zamezení docházky na vzdělávací aktivity se týká 
těch pravidel, která jsou stanovena krizovými nebo 
mimořádnými opatřeními (například nošení roušky, absence 
virového onemocnění, předložení čestného prohlášení atd.).



ROZVRH HODIN A VÝUKA

Určuje TŘÍDNÍ UČITELKA

Bude vás INFORMOVAT (kvůli pomůckám atd.)



5) JÍDELNA



JÍDELNA

OBĚDY JE NUTNÉ SI PŘIHLÁSIT!

- MAIL JIDELNA@ZSCESKAVES.CZ
- TELEFON, PŘÍPADNĚ ZÁZNAMNÍK
- STRAVA.CZ - SPÍŠE NE, RADĚJI PŘÍMO

Teplá strava, jak jste zvyklí.

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

mailto:JIDELNA@ZSCESKAVES.CZ


6) ODCHOD ZE ŠKOLY



Odchod dítěte ze školy

1) DÍTĚ ODCHÁZÍ DOMŮ SAMO:
- POTVRZENÍ S PODPISEM ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

2) OSOBA BLÍZKÁ SI DÍTĚ VYZVEDÁVÁ PŘED ŠKOLOU
- BUDE UVEDENO PÍSEMNĚ NA POTVRZENÍ S PODPISEM 

ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE.



Potvrzení
k odchodu



7) NA CO NEZAPOMENOUT :-)



NA CO URČITĚ NEZAPOMENOUT!!

1) MAILEM TŘÍDNÍ UČITELCE PŘIHLÁSIT DÍTĚ KE VZDĚLÁVÁNÍ
2) OBJEDNAT OBĚDY
3) DO ŠKOLY PŘINÉST VYPLNĚNÉ FORMULÁŘE

a) ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
b) INFORMACI O VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE

4) DÍTĚTI NABALIT
a) MIN. 2 ROUŠKY
b) PLASTOVÝ SÁČEK NA ROUŠKY
c) POMŮCKY, SVAČINU A PAPUČKY :-)



(20.05.2020)


