
Informace rodičům žáků 9. třídy k obnovení docházky do školy. 

Informace vycházejí z metodiky OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ 

DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 vydané MŠMT, dne 30. 4. 2020. 

A. Cesta do školy a ze školy 

a) Žák má zakrytý nos a ústa rouškou, dodržuje doporučených odstup 2 metry.  

B. Příchod do školy, pohyb před školou a v budově školy pro žáky 9. třídy 

a) Žák první den před vstupem do budovy odevzdá třídní učitelce čestné prohlášení podepsané 
zákonným zástupcem.  

b) Žák vchází vchodem do staré budovy z nádvoří školy.  
c) Vstup do budovy je umožněn pouze žákům. 

d) Žák má zakrytý nos a ústa rouškou, dodržuje doporučených odstup 2 metry při příchodu do školy 
a ve společných prostorách školy. 

e) Žák přichází v době mezi 7:50 až 8:00. 
f) Žák se přezouvá v šatně v 1. patře.  

g) Žáci 9. třídy používají toalety v prvním patře staré budovy. 
h) Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.  

i) Všichni žáci a zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.  
j) Žák odchází ze školy tak, aby nedocházelo k shromažďování osob před budovou školy. 

k) Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování je důvodem 
k nevpuštění žáka do školy nebo k vyřazení žáka ze skupiny. 

l) Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do školy vstoupit. 

C. Ve třídě 

a) Neprodleně po příchodu do třídy si musí každý žák umýt ruce (důkladně 20 až 30 sekund vodou 
a tekutým mýdlem) a po vysušení rukou použít dezinfekci na ruce.  

b) Složení skupin žáků se stanoví předem a je po celou dobu omezení neměnné. 
c) Maximální počet žáků ve skupině je 15 a je dodržena zásada jeden žák v lavici ve třídě. 

d) Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než 12. 5. 2020. 
e) Pedagogičtí pracovníci přidělení ke skupině by se neměli měnit. 

f) V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, za podmínky 
doporučeného rozestupu. 

g) Při sejmutí roušky si každý žák ukládá roušku do sáčku. 

D. Vzdělávací aktivity 

a) Konzultace pro žáky 9. třídy jsou organizovány každé úterý a čtvrtek v době od 8:00 do 11:15.  
b) Cílem konzultací je příprava žáků na přijímací zkoušky na střední školy.  

c) V případě nepřítomnosti přihlášeného žáka do skupiny, žádá škola informaci od zákonného zástupce 
o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. 

d) Vzdělávací aktivity mimo areál školy nejsou možné.  
e) Výuka tělesné výchovy není možná. 

E. Poskytování školního stravování 

a) Provoz školní jídelny začne 25. 5. 2020. Do této doby nebude školní stravování poskytováno. 

b) Pokrmy na tácku a příbory vydává žákům personál školy.  
c) V jídelně se při výdeji jídla neotkávají žáci z různých skupin, dbá se na zajištění doporučených 

rozestupů. 
d) Žák při konzumaci jídla sedí sám u stolu. 

e) Žák odkládá roušku pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku. 
f) Před vstupem do jídelny (ještě ve třídě) si každý žák umyje ruce a použije dezinfekci na ruce. 

 
F. Osoby s rizikovými faktory 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory, které jsou vyjmenované v přiloženém 
čestném prohlášení. 

 
Ve Veřovicích 5. 5. 2020        

Mgr. Renata Štěpánová, ředitelka školy 
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