
ZŠ a MŠ OUDOLEŇ 

Vážení rodiče, 

ministerstvo školství vydalo dlouho očekávané manuály k zabezpečení ochrany zdraví a provozu 

školy.  

Manuál pro základní školu 

Tímto Vás informujeme o podmínkách osobní účasti žáků prvního stupně a provozu základní 

školy v období do konce školního roku: 

• Od 25. 5. 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole. 

• Zákonní zástupci jsou povinni učinit oznámení o docházce svého dítěte nejpozději do 

18. 5. 2020 (příloha č. 1). Budeme rádi, když vyplníte neprodleně a zašlete na školní 

e-mail zsoudolen@seznam.cz, případně osobně předáte 18.5. v dopoledních hodinách ve 

škole. Dítě, které nenastoupí v řádném termínu tj. 25.5. 2020, nebude moci být 

dodatečně zařazeno do školní skupiny. Složení skupin žáků se stanoví předem a je 

neměnné. 

• Před vstupem do školy se každý žák musí prokázat čestným prohlášením zákonných 

zástupců (příloha č. 2). V tištěné podobě bude k dispozici ve škole, můžete vyplnit před 

vstupem do školy. Žák s nevyplněným čestným prohlášením nebude vpuštěn do školy. 

Žáci budou při prvním příchodu do školy podrobně poučeni o hygienických a 

organizačních pravidlech. 

• Žáci se budou vzdělávat ve skupinách. O zařazení dětí do skupin a přesném rozvrhu 

hodin budeme informovat neprodleně po odevzdání písemného oznámení o docházce 

dětí do školy.  

Předpokládáme rozvržení dětí do skupin podle ročníků: 

1. skupina – žáci 1. a 2. ročníku (případně žáci 3.ročníku) 

2. skupina – žáci 3., 4. a 5. ročníku 

https://skola.zdirec.cz/media/files/ochrana_zdravi_zs.pdf
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Žákům z první skupiny bude umožněn příchod do školy od 7.35 hodin, dopolední blok 

jim začne v 7.45 hodin, bude ukončen v 11.25 hodin. Poté děti, které nechodí na oběd 

odcházejí samostatně domů, ostatní po skupinách odcházejí do jídelny, kde bude pro ně 

v 11.30 hodin zajištěn oběd. Pro žáky z první skupiny (mladší děti) jsme schopni v případě 

zájmu zajistit i odpolední provoz (do 15.30 hodin), který by probíhal srovnatelně s 

režimem školní družiny. Čas a způsob vyzvedávání dětí bude určen po individuální 

domluvě. V odpoledním bloku pokračují děti ve stejné skupině pod vedením 

vychovatelky školní družiny.  

Dětem z druhé skupiny bude umožněn příchod do školy v 7.50 hodin, dopolední blok 

začne v 8.00 hodin, bude ukončen ve 12.00 hodin. Poté děti, které nechodí na oběd 

odcházejí samostatně domů, ostatní po skupinách odcházejí do jídelny, kde se budou 

moci naobědvat. Po jídle odcházejí samostatně domů. 

Dojíždějící žáci budou do budovy vpuštěni po příchodu od autobusu a půjdou rovnou do 

třídy. 

• Ranní družina nebude poskytována. 

• Dětem, které nebudou osobně přítomny ve škole, bude nadále zajišťováno vzdělávání na 

dálku. Podmínky pro vzdělávání na dálku budou upřesněny. 

• Pro všechny děti přítomné ve škole bude zajištěno školní stravování za přísných 

hygienických podmínek určených manuálem ministerstva školství. Rodiče musí své dítě 

přihlásit ke školnímu stravování nejpozději do pondělí 25. 5. 2020 do 8.00 hodin. 

• Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená 

krizovým opatřením – zakrytí úst a nosu rouškou, dodržení odstupů 2 metry (není nutné 

u členů jedné rodiny). 

• Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům!!! 

• Při příchodu do školy je bude očekávat třídní učitelka nebo pověřený pracovník. 

• Každý žák musí mít denně k dispozici dvě roušky, při sejmutí ji ukládá do sáčku. 

• Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na 

ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou. 



• Při pobytu ve třídě a při dodržení odstupu (min. 1,5 m) nemusí žáci a učitel roušku          

používat. 

• Při podezření na možné příznaky COVID – 19 
 

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům  
COVID – 19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čich, jiný příznak akutní infekce  
dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit. Pokud dítě bude vykazovat některý z možných 
příznaků, budeme kontaktovat zákonného zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí 
dítěte. 
 
 

• Osoby s rizikovými faktory  
 

      Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 
 

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.  
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) 

s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou. 
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou   
   farmakologickou léčbou např. hypertenze.  
4. Porucha imunitního systému, např.  
   a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),  
   b) při protinádorové léčbě,  
   c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně. 
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).  
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu 

funkce ledvin (dialýza).  
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).  

 
Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2 - 9) uvedený výše 
nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné 
domácnosti.  
Doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli o účasti dítěte v 
základní škole s tímto vědomím.  

 

             

         Vladimíra Stehnová 

            zastupující ředitelka školy 


