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Informace ke znovuotevření základní školy 
 

Vážení rodiče, 
v pondělí 25. 5. dojde ke znovuotevření ZŠ pro 1. stupeň. Škola bude v provozu za doporučených hygienických opatření 
Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje a doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 
(upozorňujeme, že termín znovuotevření ZŠ může být změněn na základě aktuální situace) 
 

Organizační pokyny: 
 
Příchod do školy: 
Škola je otevřena od 7:45 do 8:00, žáky převezme příslušný vyučující (Mgr. Pavel Marek) a odešle do třídy. V případě, 
že rodič nemá přihlášku, čestné přihlášení, vyplní patřičné dokumenty u vstupu do školy.  
 
Vyučující jednotlivých skupin: 
 
Dopoledne    Odpoledne 
1.A Nováková       
1.B Dopitová    1.B Hužvová 
2.A Krejzarová    2.A Štěpaník     
2.B Prečanová    2.B Bartušková 
3.A Zemandlová   3.A Loutocká 
3.B Běhalová 
4.A Rašková 
4.B Dejmalová 
5.A + 5.B Keclíková 
 

Dopolední část vyučování končí odchodem na oběd, v případě dřívějšího odchodu z vyučování prosím kontaktujte 
příslušného vyučujícího. Dřívější individuální odchod na oběd není možný, než dle níže uvedeného rozpisu. 
 
Odchod na obědy: 
 
1.A 11:30 Nováková 
1.B 11:40 Dopitová 
9.A 11:50 dle přísl. vyučujícího 
2.A 12:00 Krejzarová 
2.B 12:10 Prečanová 
9.B 12:20 dle přísl. vyučujícího 
3.A 12:30 Zemandlová 
3.B 12:40 Běhalová 
4.A 12:50 Rašková 
4.B 13:00 Dejmalová 
5.A + 5.B  13:10 Keclíková  
 
Upozorňujeme, že časy odchodů na oběd jsou orientační a další skupina půjde na oběd po odchodu předešlé skupiny 
ze školní jídelny. Po obědě odchází dětí domů. 
Děti přihlášené k odpoledním aktivitám se vrátí pod dohledem vyučujícího příslušné skupiny zpět do školy. 
Vzhledem ke specifickým odpoledním aktivitám dětí v areálu školy pro odchod dětí z odpolední skupiny prosím tel. 
kontaktujte příslušné vyučující (kontakty jsou uvedeny u hlavního vchodu do školy) 
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Hygienicko-organizační opatření: 
 

 Škola bude otevřena od 7:45 do 16:00. Rozpis příchodu a odchodu žáků v jednotlivých skupinách bude 
k dispozici na webových stránkách školy od čtvrtka 21. 5.  

 Zákonný zástupce potvrdí účast TU nejpozději do 15. 5. 2020. 

 Výuka je rozdělena na dopolední a odpolední část. 

 Zákonný zástupce podepíše čestné prohlášení a seznámení (viz příloha). 

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

 Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků.  

 Maximální počet žáků ve skupině je 15.  

 Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. 
O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 
2020.  

 Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola 
informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny 
docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.  

 Je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity a v jakém rozsahu 
budou realizovány. 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 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. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah 
vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.  

 Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná.  

 Aktivity mimo areál školy nejsou možné, stejně jako školy v přírodě či jiné obdobné aktivity.  

 Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci. V dopolední části mohou vzdělávací a výchovnou činnost 
ve skupině zajistit i vychovatelé nebo asistenti pedagoga.  

 Ranní družina není poskytována.  
 Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.  

 Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. 

 Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.  

 Žák je povinen 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.  

 Školní stravování – rodiče přihlašují žáky přes systém www.strava.cz, obědy zajištěny za zvýšených hyg. 
podmínek. 
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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 dítě patří do rizikové skupiny  
Do rizikové skupiny patří dítě, které 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 dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o 
účasti dítěte v základní škole 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.).  

 
 
 
 
 
 
 

V Bohuňovicích 21. 5. 2020        Mgr. Jindřich Daněk 
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