
PROVOZ ŠKOLY OD 25. 5. 2020  

Základní škola zajistí vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro 

žáky 1. až 5. ročníku základní školy. 

Ranní družina nebude poskytována. 

 

Vzdělávací aktivity budou realizovány pro skupiny žáků, maximální počet žáků ve skupině je 15, 

bude splněna podmínka: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi. 

Složení skupin je neměnné po celou dobu do 30. 6. 

Zákonný zástupce dítěte je povinen  vyjádřit svůj zájem o docházku dítěte do školy do 18.5.2020 

 

Začátek a konec vzdělávacích aktivit během dne stanovila ředitelka školy od 8.00 do 16.00 hod.  

Při prvním vstupu do školy žák předá čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Bez tohoto prohlášení 

nebude žák do budovy vpuštěn. Tiskopis čestného prohlášení je k dispozici ZDE, na webu školy 

nebo k vyzvednutí ve škole (po předchozí dohodě). 

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 bude vykazovat některý 

z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti do izolace a bude 

kontaktován zákonný zástupce žáka k okamžitému vyzvednutí žáka.  

 

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

Každý žák bude mít s sebou na dopoledne 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 a 

pak i k vyřazení žáka ze skupiny. 

 

Škola bude otevřena od 7:40 hod. Žáci se před školou shromáždí dle skupin: 

1. skupina – 7:40 – 7:50 hod. 

2. skupina – 7:55 – 8:05 hod. 

3. skupina – 8:10 – 8:20 hod. 

4. skupina -  8:25 – 8:35 hod.  

Neprodleně po vstupu do  budovy každý žák musí použít dezinfekci na ruce po předchozím umytí 

rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).      

Rozdělení dětí do skupin a umístění v budově se rodiče dozví prostřednictvím svého třídního 

učitele. 

 Skupiny se nebudou ve škole potkávat, bude i odlišná organizace přestávek a obědů. Složení 

skupin je neměnné po celou dobu umožnění přítomnosti žáka ve škole do 30. 6.  2020. Žáka 

nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020. Každé skupině budou přiděleni 

pedagogičtí zaměstnanci (nemusí jít o třídního učitele). 

Dopolední vzdělávací aktivity budou končit v rozmezí od 11:40 do 12:25 hod. (včetně oběda, 

podle skupiny). Pak budou moci žáci, kteří budou mít souhlas zákonných zástupců, odejít sami 

domů.  

http://www.3zsneratovice.cz/UserFiles/files/cestne_prohlaseni.pdf


Odpoledne budou následovat klidové zájmové aktivity. Žáci budou mít další 2 roušky a igelitový 

sáček. Rodiče si budou vyzvedávat děti před školou  pouze dle nahlášeného času (sdělí třídnímu 

učiteli). Vstup do budovy školy jim nebude umožněn. 

Při absenci je nutné žáka telefonicky omluvit. 

Děti přihlašujte prostřednictvím třídních učitelů. 

 


