
ORGANIZACE VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT ŽÁKŮ  

1. – 5. ROČNÍKU  

 

Naše škola v souladu s metodikou MŠMT o ochraně zdraví a provozu ZŠ v období do konce školního 

roku 2019/2020 zajišťuje pro žáky 1. – 5. ročníku vzdělávací aktivity. 

 
1) Účast žáka na vzdělávacích aktivitách 

 je nepovinná  

 ve skupinách v maximálním počtu 15 osob 

 skupiny mohou tvořit žáci z různých tříd a ročníků 

 složení skupin se stanoví podle organizačních možností školy a je neměnné po celou dobu 

 vzdělávání ve skupině zajišťují určení učitelé podle personálních možností školy 

 skupina bude po celou dobu v dané učebně, pohyb po škole je omezen, setkávání a míchání 

žáků různých skupin není možné 

 žáci nestravující se zůstávají po celou dobu se svou skupinou 

 výuka běžné tělesné výchovy není, aktivity mimo areál školy nejsou možné 

 žáka nelze do skupiny zařadit později, než k datu zahájení omezeného provozu školy  

 o docházce žáků do skupiny se vede evidence 

 zákonný zástupce informuje školu o nepřítomnosti žáka a o tom, zda žák bude/nebude nadále 

do skupiny docházet, zákonný zástupce může docházku žáka ukončit 

 

  

2) Organizace provozu školy 

Provoz školy je od 8:00 do 16:00 h pravidelně každý den.  

8.00 – 8.30 
plynulý příchod žáků do školy 

 
 

8.30 – 12.30 
dopolední vzdělávací aktivity - ve stejném rozsahu, jaký je 

zadáván pro výuku na dálku oběd 

12.30 – 16.00 
odpolední zájmové aktivity - především pro děti 

zaměstnaných rodičů 

 

 

Online výuka probíhá i nadále až do konce školního roku, ale je přesunuta do odpoledních hodin 

(viz nový online rozvrh hodin platný od 25. 5. 2020).  

 

3) Příchod žáka do školy a pobyt ve škole – hygienická pravidla  

 při cestě do školy a ze školy žák používá roušku a dodržuje odstup 2 m 

 žáci přichází do školy průběžně, neshromažďují se před budovou školy  

 rodiče nevstupují do školy, neshlukují se před školou, udržují bezpečnou vzdálenost a další 

pravidla plynoucí z krizových opatření ministerstva zdravotnictví 

 školní budova se otevírá v 8.00 h 

 žákovi bude při vstupu do školy změřena teplota bezdotykovým teploměrem 

 nikdo s příznaky infekce COVID-19 nesmí do školy vstoupit 

 neprodleně po přezutí žák použije dezinfekci na ruce 

 žák se plynule přesune z prostoru šaten do učebny  

 v každé lavici sedí jeden žák 

 ve společných prostorách školy žák nosí roušku 



 žák má na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky 

 o použití roušky v učebně rozhodne učitel 

 při sejmutí žák ukládá roušku do sáčku 

 po každém výukovém bloku si žák řádně umyje ruce 

 žák dodržuje odstup 2 m vždy, když je to možné (nejméně 1,5 m) 

 žák dodržuje hygienická a organizační pravidla 

 při porušování pravidel žák nebude vpuštěn do školy - bude ze skupiny vyřazen 

 

 

4) Odchod žáka ze školy  

 zákonný zástupce na Přihlášce uvede konkrétní čas, kdy žák ze školy odchází  

 zákonní zástupci, kteří doprovázejí mladší děti, do školy nevstupují, zazvoní na zvonek 

a čekají na své dítě u dveří, přičemž udržují bezpečný rozestup 

 

 

5) Stravování 

Stravování žáků je zajištěno, je součástí dopoledního vzdělávacího bloku. Žák má přihlášený oběd. 

Pokud žák nechce oběd odebrat, musí si ho odhlásit. Na oběd se celá skupina žáků přesunuje vždy 

pod vedením učitele. Žáci nestravující se a žáci s odhlášeným obědem se přesunují se skupinou do 

školní jídelny a zpět. Žáci udržují rozestupy, roušku odkládají pouze při samotné konzumaci jídla a 

pití, a to do vlastního sáčku. Stravování probíhá za dodržení bezpečnostních pravidel.  

 

 

6) Přihlášení žáka na vzdělávací aktivity 

Zákonný zástupce žáka: 

 se seznámí s vymezením pojmu osoba s rizikovými faktory (níže v bodě 8) 

 rozhodne o účasti žáka ve škole 

 do 18. 5. 2020 doručí do školy podepsanou „Přihlášku“ - odevzdejte v budově horní školy 

do krabice umístěné u zadního vchodu v době od 7.00 do 15.00 h 

 vyplní a podepíše „Čestné prohlášení“ 

Všechny dokumenty jsou dostupné v elektronické podobě na webu školy a v Teams, v tištěné podobě 

si je můžete vyzvednout v budově horní školy.  

Při prvním vstupu do školy žák s sebou přinese vyplněné a podepsané „Čestné prohlášení“. 

Bez tohoto prohlášení žák nebude do školy vpuštěn!!! 

 

7) Kritéria  

Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické nebo personální možnosti školy, 

bude rozhodnuto o přijetí žáků podle těchto kritérií: 

a) žáci, jejichž rodiče pracují v rámci integrovaného záchranného systému (policie, záchranná 

služba, hasiči) nebo jako pracovníci zdravotnických zařízení 

b) žáci 1. ročníku 

c) žáci 2. ročníku 

d) žáci 3. ročníku 

e) žáci 4. ročníku 

f) žáci 5. ročníku 



8) Osoba 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).  

 

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny?  

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) nebo pokud některý 

z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.  

Zákonný zástupce zváží tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodne 

o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.  

 

 

 

9) Změny a úpravy 

Pokud během omezeného fungování školy nastanou nepředvídané organizační, technické nebo 

personální možnosti školy, bude počet skupin žáků v souladu s kritérii omezen. Zákonný zástupce 

bude informován. 

Výše uvedená organizační pravidla jsou sestavená podle metodického pokynu MŠMT ze dne 

30. 4. 2020. Pokud vláda ČR v následném období upraví pravidla pro organizaci omezeného chodu 

škol, bude na ně naše škola reagovat. Zákonní zástupci budou o změnách informováni 

prostřednictvím školního webu. 

SLEDUJTE WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY www.zsnivnice.cz  

 

 

 

V Nivnici 7. 5. 2020        PhDr. Šárka Mikesková 

               ředitelka školy 

http://www.zsnivnice.cz/

