
Základní škola Zaječí, okres Břeclav 

Školní 402, 691 05 Zaječí 

 

Provoz základní školy od 8. 6. 2020  

 

Před nástupem do školy  

- školní den odevzdají zákonní zástupci vyplněné a podepsané čestné prohlášení  

o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.  

- Čestné prohlášení lze stáhnout z webu školy, popř. si můžou zákonní zástupci formulář 

vyzvednout ve škole.  

 

Příchod do školy  

- Žáci čekají před školou ve skupinách, ve kterých se budou učit (nutno dodržovat 

rozestupy  

a mít roušky).  

- Žáci 6. ročníku vstupují do budovy školy na pokyn vyučujícího v 8.40, žáci 7. ročníku 

v 8.45 a žáci 8. ročníku v 8.50. 

- Dojíždějící žáci vstupují do budovy školy najednou na pokyn vyučujícího. 

- Školník dohlíží na dodržování rozestupů před školou již od 7.30.  

- Do školy vcházejí žáci na pokyn vyučujícího po jednotlivých skupinách, vyučující je 

odvádí do třídy.  

- Do budovy školy mají přístup pouze žáci a zaměstnanci, osoby, které doprovází žáka 

do školy, nemají vstup do školy povolen.  

 

Výuka  

- Výuka bude koncipována jako konzultace pro žáky a to od 8.55 do 12.35. 

- Žáci sedí sami v lavicích a místa si nemění.  

- Lavice budou umístěny tak, aby byl zachován rozestup mezi žáky minimálně 2 metry.  

- Zákonní zástupci a žáci budou včas informováni o rozvrhu hodin.  

 

Přestávky  

- Žáci se zbytečně nezdržují na chodbě.  

- Na WC chodí žáci jednotlivě.  

 

 

 



Obědy  

- Na obědy odvádí žáky učitel, který ve třídě končí daný den výuku.  

- Při výdeji jídla je nutné dodržovat rozestupy.  

- Každý žák sedí sám u stolu.  

- Roušku si žák odkládá do sáčku.  

- Oběd i s příborem vydává kuchařka.  

 

Odchod ze školy  

- Do šatny chodí žáci postupně po skupinách v doprovodu vyučujícího.  

- Je důležité zajistit, aby se v šatně nepotkávali žáci různých skupin 

 

Nepřítomnost žáka a omlouvání absence  

- Při nepřítomnosti žáka delší než 3 dny je nutné nahlásit důvod nepřítomnosti.  

- Omlouvání žáků probíhá prostřednictvím elektronické žákovské knížky.  

 

Podezření na nákazu – žák  

- Při podezření, že je žák nakažen, bude odveden do učebny NJ, HV.  

- Rodiče budou okamžitě kontaktováni a musí si dítě co nejdříve vyzvednout.  

- Kontaktována bude také krajská hygienická stanice.  

- Žáci, kteří byli s tímto žákem ve skupině, musí nosit roušky i při činnostech, během 

kterých jsou od sebe dál, než 2 metry.  

 

Podezření na nákazu – vyučující  

- V co nejkratší možné době opustí budovu školy.  

- Žáci, kteří byli s tímto vyučujícím ve skupině, musí nosit roušky i při činnostech, během 

kterých jsou od sebe dál, než 2 metry.  

- Bude kontaktována krajská hygienická stanice.  

 

Hygienická opatření  

- Všichni žáci musí mít minimálně 2 roušky a igelitový sáček na odložení roušky.  

- Ve společných prostorách nosí roušky žáci i zaměstnanci.  

- Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované 

nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem  

k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.  

- Po příchodu do třídy si všichni žáci musí umýt a vydezinfikovat ruce.   

- Po každém vzdělávacím bloku si žáci umyjí a vydezinfikují ruce.  

- V každé třídě, na toaletách a před vstupem do jídelny bude k dispozici dezinfekce, 

mýdlo a papírové utěrky.  



- Ve škole se bude pravidelně větrat.  

- Úklid a dezinfekce probíhá minimálně 1x denně, dezinfekce povrchů nebo předmětů, 

které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna několikrát denně.  

 

Osoby s rizikovými faktory Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové 

faktory:  

- Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.  

- Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)  

s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.  

- Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou 

léčbou např. hypertenze.  

- Porucha imunitního systému, např.  

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),  

b) při protinádorové léčbě,  

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,  

- Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).  

- Farmakologicky léčený diabetes mellitus.  

- Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu 

funkce ledvin (dialýza).  

- Onemocnění jater (primární nebo sekundární).  

 

Rizikové skupiny  

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. 

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové 

skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. Při prvním 

vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před 

vstupem do školy:  

- písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem 

zdravotnictví, a  

- písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění 

(např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).  

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

umožněna. 


