
Ochrana zdraví a provoz ZŠ Na Pěšině v období do konce školního roku 2019/2020 podle 

pokynu MŠMT – žáci 9. ročníků: 

Základní informace k osobní přítomnost žáků ve škole: 

 Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy v případě žáků 9. 

ročníku do 7. 5. 2020.  

 Žáka přihlásí zákonný zástupce ke vzdělávacím aktivitám třídnímu učiteli písemnou 

formou (včetně mailu, sms, komunikace ve skupině na sociální síti). 

 Vzdělávání skupin žáků 9. ročníku pro účely přípravy na přijímací zkoušky (český j., 

matematika) bude probíhat vždy v úterý a ve čtvrtek po 4 vyučovací hodiny. Bude 

tedy zahájeno v úterý 12. 5. 2020. 

 O přesných časech příchodu jednotlivých skupin do školy, ukončení výuky a odchodu 

na oběd budou informovat třídní učitelé. 

 Po přihlášení žáka na vzdělávací aktivity ve škole je jeho docházka do školy a účast na 

nich po celou dobu povinná. Nepřítomnost žáka na vzdělávacích aktivitách omluví 

zákonný zástupce žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti. 

Jestliže zákonný zástupce nechce, aby žák dále do školy docházel, může ho písemně 

odhlásit. 

 Nadále pokračuje vzdělávání na dálku – pro žáky přihlášené ke vzdělávacím aktivitám 

ve škole jde především o vzdělávání v dalších hlavních předmětech kromě českého j. 

a matematiky. 

 

Cesta do školy a ze školy: 

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod 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 (tedy 
není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).  

 

Příchod ke škole a pohyb před školou. Žáci a doprovázející osoby se budou řídit podle těchto 

principů: 

 Snažit se minimalizovat shromažďování osob před školou. 

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

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

 Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a 

nosu. 

 

Vstup do budovy školy a pohyb v prostorách školy: 

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



 Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky, každý žák bude mít s sebou na den 

minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 

 Při vstupu do budovy, při pohybu žáků na chodbách, přesunech v prostorách školy, 

návštěvách toalet či společných prostor se žáci řídí pokyny pracovníků školy, aby byly 

minimalizovány kontakty mezi nimi; snaží se dodržovat odstup 2 metrů vždy, když je 

to možné. 

 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované 

nedodržování může být důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze 

skupiny či přípravy. 

 

Ve třídě: 

 Žáci dodržují hygienická pravidla (mytí rukou, používání dezinfekce na ruce), řídí se 

pokyny pracovníků školy. 

 Ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci za stanovených podmínek nosit 

roušku (rozestup 2 metry, nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu 

(např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. Žáci se budou v těchto 

případech řídit pokyny pedagogických pracovníků.  

 Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. 

 Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu roušky nasadí. 

 

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 škola bude kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na 

okamžité vyzvednutí žáka. O podezření bude škola informovat spádovou hygienickou 

stanici. Pracovníci školy můžou podle situace měřit tělesnou teplotu bezkontaktním 

teploměrem. 

 

Zajištění školního stravování: 

 Školní stravování bude probíhat v běžné podobě, ale budou ve zvýšené míře 

dodržována hygienická pravidla. 

 Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce. 

 Roušku žák odloží pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku. 

 Obědy je nutné si přihlásit u vedoucí ŠJ nejprve telefonicky nebo mailem do 11. 5. 

2020 do 11:00. Další možnost objednávání obědů prostřednictvím elektronického 

systému bude upřesněna. 

 Telefon:  775 861 914, Mail: jetmarova.zsbynov@seznam.cz 



Osoby 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) 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 ve 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.). 

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

 

 

6.5.2020 

 


