
Základní škola a Mateřská škola Loukovec 

okres Mladá Boleslav 

 

Informace pro žáky a rodiče ZŠ          

o zahájení výuky ve škole 

 
V Loukovci dne15.5.2020 

Č.j.: 155/2020 

 

Podrobný soubor pokynů, hygienických a provozních podmínek 

důležitých pro zajištění osobní účasti žáků na vzdělávání  

od 25. 05. 2020 do konce školního roku.  

V přílohách jsou také nutné formuláře pro zákonné zástupce. 

 

Tento dokument je zpracován na základě metodického pokynu MŠMT Ochrana zdraví a provoz 

ZŠ v období od 25. 05. 2020 do konce školního roku, ze dne 30. 04. 2020 a vztahuje se na 

základní provozní podmínky základních škol v souvislosti s přítomností žáků 1. stupně naší 

školy. Tento materiál stanoví pouze ty provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad 

rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních 

a dalších předpisů.  

 

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy, stravování a pobyt ve 

školní družině do pondělí 18. 05. 2020. (viz příloha č.1). 

Zákonný zástupce je povinen podepsat: 

1. čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. 

horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod. (viz přílohy č. 2) a  seznámení 

s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,   

a odevzdat před zahájením provozu školy.  

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole 

umožněna. 

 



Provozní doba školy: 

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

• Provozní doba školy je stanovena na dobu od 07,30 – 14,30, ranní družina se nekoná. 

•  Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně jsou organizovány pro žáky naší školy pravidelně 

každý pracovní den. 

• Začátek  dopoledních vzdělávacích aktivit je stanoven na 7,45 hod a konec na 11,25 

hod., Začátek  odpoledních vzdělávacích aktivit je stanoven na 11,45 hod a konec na  

14,30 hod. (pro žáky obou pracujících rodičů). Provozní doba školy je stanovena 

s přihlédnutím k personálním možnostem školy. 

• Oběd bude vydáván každé skupině ve své učebně v 11,30 hod. 

• Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci. 

• Složení skupin žáků je stanovena ředitelkou školy takto: 

             I. skupina: žáci 1. a 2. ročníku (vyučuje se v 1. třídě) 

             II. skupina: žáci 3. ročníku (vyučuje se v jídelně) 

             III. skupina: žáci 4. a 5. ročníku (vyučuje se ve 2. třídě) 

Toto složení je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 

30. 06. 2020. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 05. 2020. Maximální počet 

žáků ve skupině žáků je 10 (s ohledem na velikost tříd) s tím, že je nezbytné dodržet zásadu 

jeden žák v lavici. 

 

Vzdělávací aktivity  

Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je 

zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Obsah a 

forma všech vzdělávacích a zájmových aktivit je volena tak, aby byla zajištěna zvýšená 

hygienická a epidemiologická opatření. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze 

vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům 

zadáván i formou vzdělávání na dálku.  

• Každý den probíhají čtyři bloky vzdělávacích aktivit se zaměřením na základní 

vzdělávací oblasti- Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace, Člověk a 

jeho svět.  

• Délka jednoho bloku nepřesahuje 45 minut. Přestávky mezi jednotlivými bloky jsou 

stanoveny na 10 minut. Přestávka svačinová je v délce 20 minut.  

• Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední 

části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.  

• Odpolední část vzdělávacích aktivit bude probíhat převážně na zahradě školy. Žáci 

budou mít nasazenou roušku. 

• Úplata za školní družinu se nehradí (nejedná se o běžný provoz školní družiny). Pro 

zařazení žáka do skupiny v odpoledních hodinách není rozhodující, zda je za běžné 

situace zapsán do školní družiny.  

• Výuka tělesné výchovy v běžné podobě není možná. 

•  Jsou zařazovány pohybové chvilky na protažení a relaxaci, stejně jako pobyt na zahradě 

školy.  

• Aktivity mimo areál školy a společné kulturní a sportovní akce nejsou možné 



Omlouvání žáků:  

• Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin.  

• V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, zákonný zástupce oznámí důvod 

nepřítomnosti a zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do 

absence uváděné na vysvědčení žáka.  

 

Hodnocení dle vyhlášky 211/2020 ze dne 27.4. 2020 

Cílem je, aby vzdělávání ve škole na uplynulé mimořádné období, kterým žáci prošli, plynule 

a přirozeně navázalo.  

Základní principy hodnocení žáků: 

1. Spravedlivé hodnocení každého žáka při zvýšeném respektování individuálních podmínek 

na domácí přípravu a vzdělávání na dálku.                                                                                2. 

V průběhu výuky se soustředit na poskytování zpětné vazby.                                                      3. 

Klasifikace na vysvědčení by vzhledem k výrazně diferencovaným podmínkám pro 

vzdělávání v druhém pololetí neměla být horší než v předchozím pololetí, a to zejména na 

základních školách.                                                                                                                     4. 

Problematické situace by měly být vždy řešeny ve prospěch žáků. 

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:  

1. Podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků 

nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020) 

2. Podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, 

pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky 

3. Podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol 

účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec 

druhého pololetí po obnovení provozu) 

4. Podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 

2019/2020. 

Cesta do školy a ze školy 

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

krizovými opatřeními, zejména se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená 

krizovými opatřeními, zejména: zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen 

„rouška“), dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými 

opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).  

• Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými 

opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).  Pro 

všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. 

Vstup do budovy   

• Před vstupem do školy je nutná desinfekce rukou, prostředkem, který bude u vstupu do 

budovy školy. 

• Organizace provozu v šatnách se řídí pokyny pedagoga, který zajistí minimalizaci 

velkého shromažďování osob před školou a zamezení setkávání žáků z různých skupin. 

• Žák pobývá v šatně pouze při příchodu a odchodu ze školy, a to jen na dobu nezbytně 

nutnou. 



• Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky (štíty, ústenky) 

• Každý žák má s sebou na den minimálně 2 roušky a 2 sáčky na uložení roušek.  

• Žáci se pohybují pouze ve vymezených prostorech – třída, příslušné hygienické 

prostory.  

• Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla 

 

V budově školy  

• Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor jsou 

organizovány tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak 

jednotlivci.  

• Žáci jednotlivých skupin nebudou mít přestávky ve stejnou dobu.  

• Velká svačinová přestávka (v případě příznivého počasí) bude venku. 

•  Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušku 

 

Ve třídách 

• Po příchodu do třídy, si musí každá osoba umýt ruce (důkladně 20 až 30 sekund vodou 

a tekutým mýdlem) a použít dezinfekci na ruce.  

• V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, (štít 

ústenku) - pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k 

bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí žáci roušky (štíty, ústenky) nosit i 

ve třídě.  

• Nepedagogičtí zaměstnanci školy mají povinnost nosit ochranný štít nebo roušku stále.  

• Při sejmutí si každý žák ukládá roušku (štít, ústenku) do sáčku.  

• Rozmístění lavic ve třídě bude takové, aby umožnilo dodržet stanovený odstup mezi 

žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru) 

• Žáci si po každém vzdělávacím bloku umyjí a vydezinfikují ruce.  

• V každé třídě se větrá (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).  

Pravidla úklidu a desinfekce prostor ZŠ 

• Je zajištěno dostatečné množství desinfekce a antibakteriálního mýdla v dávkovačích.  

Dále jsou zajištěny jednorázové papírové ručníky, kapesníky, jednorázové ochranné 

roušky i rukavice pro případné použití.  

• Nádoby na dezinfekci rukou jsou umístěny v každé učebně, v šatně 

• Úklidový personál je informován a poučen o hygienických zásadách a potřebě 

průběžného čištění a desinfekce povrchů a předmětů. 

• Před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a desinfekce všech prostor.  

• Zvýšení frekvence dezinfekce ploch  s důrazem na místa dotyku rukou. Zvýšená 

pozornost je věnována desinfekci lavic, židlí a povrchů jako jsou kliky, vodovodní 

baterie, splachovadla, klávesnice, dálkové ovladače, učební pomůcky, podlahy 

používaných prostor, WC apod. Dezinfekce bude prováděna několikrát denně před a po 

svačině a obědě. Také bude prováděna každodenně po skončení provozu ZŠ. 

• V odpadkových koších jsou jednorázové pytle. Koš je odnášen minimálně dvakrát 

denně. 

• Pro čištění a desinfekci se používají desinfekční prostředky, které působí jakoukoliv 

virucidní aktivitou. Na etiketě je uvedena účinná koncentrace prostředku a čas působení  

(Flore SANITA, Krystal SANAN klasik, Dezin. Detergen DD 445 Plus). Ředění 



desinfekčních prostředků musí být prováděno v souladu s návodem uvedeným na etiketě 

a po uplynutí času působení je nutné desinfekci zopakovat. 

 

 

Organizace školního stravování 

• Je zrušen samoobslužný výdej nádobí, žáci budou kompletně obslouženi. 

• Žáci budou obědvat v určených skupinách, ve kterých se i vyučují:                             1.a 

2. ročník ve druhé třídě, 3. ročník v jídelně, 4.a 5. ročník v první třídě 

Způsob vydávání obědů: 

• talíře na polévku a příbory rozdává vyučující ve skupině, kde vyučuje 

• talíře na polévku, příbory a polévku připravuje kuchařka do výdejového okénka 

• polévku nalévá vyučující ve skupině, kde vyučuje  

• druhé jídlo vydávají kuchařky z výdejního vozíku v následující časové ose 

Časová osa stravování: 

11,15 – výdej v jídelně 

11,25 – výdej v 1. třídě 

11,35 – výdej v 2. třídě 

Manipulace s nádobím 

• použité nádobí žáci i pedagogové odkládají na odkládací stolek 

• odvoz použitého nádobí zajistí kuchařka 

Při výdeji a ve třídách se kuchařky pohybují výhradně s rouškou a rukavicích. 

 

Pravidla při podezření na možné příznaky COVID- 19  

• Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům 

COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak 

akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.  

• Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do 

samostatné místnosti a neprodleně je kontaktován zákonný zástupce žáka s ohledem na 

okamžité vyzvednutí žáka.  

• Žáku je změřena teplota bezkontaktním teploměrem.  

• O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. (KHS Středočeského 

kraje).  

 

 

 

 



Žák patřící do rizikové skupiny 

Doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory a rozhodli o účasti žáka na 

vzdělávacích aktivitách. 

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 žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený 

výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné 

domácnosti.  

 

 

 V Loukovci dne 05. 05. 2020 

 Zpracovala: Mgr. Lenka Kolocová, ředitelka školy  

Projednáno na provozní poradě se zaměstnanci školy dne 05. 05. 2020.  

Seznámeni zákonní zástupci žáků dne 15. 05. 2020. Zveřejněno na webových stránkách 

školy a 15. 05. 2020. 

 
 Zájem o účast na vzdělávacích aktivitách 

• Odkaz na formulář Zájem o účast na vzdělávacích aktivitách ke stažení ZDE.  

 
Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. 

horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), obsahující také vymezení rizikových 

skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví. 

  

• Odkaz na formulář čestného prohlášení ke stažení ZDE.  

 

 

https://www.zsloukovec.cz/files/Zajem-o-u-ast-na-vzd-lavacich-aktivitach.pdf
https://www.zsloukovec.cz/files/p-iloha_-estne_prohlaseni.pdf

