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Opatření ředitelky k osobní přítomnosti žáků ve škole v období  

od 1.6. do 30.6.2020 

 

Dle aktuálního Mimořádné opatření v oblasti školství platné od 1. 6. 2020 Č. j.: MZDR 20584/2020-

3/MIN/KAN kap. III, odst. 3. je umožněno žákům 1. a 2. stupně základních škol speciálních osobní 

přítomnost ve škole za určitých podmínek. Přítomnost žáků ve škole je dobrovolná. 

 

PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLY 

Rodiče jsou povinni: 

➢ Důkladně pročíst a podepsat Opatření ředitelky školy k osobní přítomnosti žáků ve 

škole v období od 1.6. do 30. 6. 2020 

➢ Podepsat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a 

seznámení s rizikovými faktory. 

➢ Poskytnout písemné prohlášení, že je srozuměn se zvýšeným epidemiologickým rizikem 

v kolektivu s blízkým kontaktem osob 

Bez podepsaných dokumentů nebude dítě do školy přijato. 

 

 

PROVOZNÍ ZMĚNY V DOBĚ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ 

➢ Děti budou přijímány do školy pouze od 7,30 hod. do 8,30 hod., poté bude škola uzavřena 

➢ Výuka probíhá 4 dny v týdnu: pondělí–čtvrtek v době od 8 do 11,30 hod., tzn. 4 vyučovací 

hodiny 

➢ Je zajištěna možnost využití individuální fyzioterapeutické péče, zájem o lekce sdělí rodič 

pedagogovi při předávání dítěte 

➢ Škola nezajištuje přepravu žáků, hipoterapii, canisterapii 

➢ Zákonný zástupce je povinen si dítě vyzvednout nejpozději ve 12,30 hod. 

➢ Vstup doprovázejícím osobám do školy je zakázán, rodiče dítě předávají pedagogickému 

pracovníkovi před školou – ve dveřích 

➢ Žáky odvádí pedagogický pracovník přímo do kmenové třídy – omezuje se shlukování dětí 

v jednom prostoru 

➢ Rodiče respektují odstup 2 metry, neshromažďují se před školou 
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➢ Žáci nemusí nosit roušku 

➢ Děti mají zakázáno nosit z domova do školy hračky a plyšáky 

➢ Pedagogičtí pracovníci mají k dispozici ochranné pomůcky – štíty a roušky. Ve společných 

prostorech musí nosit ochranné prostředky, v případě individuální výuky s dítětem je rouška 

dostačující 

➢ Pro ošetření rukou mají k dispozici dezinfekce, gely, které povinně používají 

➢ Dle vlastního uvážení nosí rukavice 

➢ Žáci po příchodu a po každém vzdělávacím bloku si vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své 

třídě. 

➢ Ve třídách a dalších prostorách školy se bude často intenzivně větrat, minimálně 2 x za hodinu 

po dobu 5 minut 

➢ Sociální zařízení jsou vybaveny jednorázovými papírovými ručníky 

➢ Úklid a dezinfekce sociálního zařízení bude probíhat minimálně jednou denně, dezinfekce 

předmětů a ploch míst dotyků rukou (kliky dveří, spínače světla, vodovodní baterie, WC 

apod.) průběžně několikrát denně 

➢ Škola vede evidenci o docházce žáků do školy 

➢ I nadále probíhá distanční výuka žáků, zpracovávání tzn. úkolníčků, komunikace a konzultace 

se zákonnými rodiči, kteří si dítě ponechávají doma. 

 

 

POBYT VENKU 

➢ Děti budou větší než obvyklou část dne trávit venku, a to skoro za každého počasí!!! 

(samozřejmě zohledníme bouřku, vichřici, krupobití aj. extrémně nepříznivé podmínky 

vlivem počasí; jedná se nám například o případ, kdy zaprší, bude mokro, ale sluníčko vysvitne 

a půjde se ven) 

➢ Pro jednotlivé skupinky bude určen oddělený prostor 

➢ Zákonní zástupci vybaví děti vhodným náhradním oblečením. 

 

 

STRAVOVÁNÍ 

➢ Pracoviště škol v tomto období nebudou zajišťovat obědy!!!! Pouze pitný režim. 
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PŘI PODEZŘENÍ NA MOŽNÉ PŘÍZNAKY COVID-19 

➢ Pokud dítě bude jevit jakékoliv náznaky nachlazení např. rýma, kašel, nebude dítě vpuštěno 

do budovy školy (hrozí riziko nákazy dalších dětí) 

➢ Pokud bude dítě vykazovat některý z možných příznaků COVD-19, škola bude kontaktovat 

zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte a o podezření zároveň informovat 

spádovou hygienickou stanici.  

➢ V tomto případě škola ostatní děti umístí do jiné místnosti nebo změní vzdělávání na pobyt 

venku s povinným nošením roušky, dokud nebude znám zdravotní stav indisponovaného 

dítěte.  

➢ Stejný postup škola provede v případě, že se příznaky v průběhu práce objeví u zaměstnance.  

 

 

S obsahem jsem se seznámil/a a beru na vědomí 

 

 

V Ostravě dne 

 

      

      ---------------------------------------------------------- 

       Podpis zákonného zástupce 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


