
Organizace a mimořádná hygienická opatření ZŠ Osvračín platná                  

od 25. května do 30. června 2020 

 

Výuka bude organizována ve skupině 13 žáků, kteří se přihlásili a byli do této skupiny 

zařazeni, není možné zařazovat žáka dodatečně. Vzdělávací aktivity jsou 

organizovány každý pracovní den. V dopolední části (8  – 11.30 hod) bude probíhat 

vzdělávání v obsahu, které bude probíhat také při vzdělávání na dálku se zaměřením 

na hlavní předměty, procvičování, nová látka podle ŠVP školy. Převažovat bude 

formativní hodnocení. V odpolední výchovné části (12 - 15 hod) budou žáci pokračovat 

s vychovatelkou (není to placená ŠD) - je třeba určit přesný čas vyzvedávání žáka 

rodiči, nebo odchod žáka. O přítomnosti žáků ve škole bude vedena evidence. 

 

 

● Cesta do školy – vztahují se na ni obecná pravidla stanovená krizovými 

opatřeními, zejména zakrytí úst a nosu rouškou nebo šátkem, udržování 

rozestupů 2m (neplatí pro rodinné příslušníky). 

● Pohyb před školou a příchod do školy – prosíme o dodržování pravidel 

uvedených výše dospělými i dětmi. Vchod do budovy školy bude otevřen od 

7,45 hod. Při vstupu bude žákům měřena teplota bezkontaktním teploměrem. 

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

COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, ztráta chuti a čichu, bolest hlavy…) nesmí 

do ZŠ vstoupit (pokud se projeví některý z příznaků během výuky, bude žák 

izolován ve zvláštní místnosti a v nejkratší možné době předán zákonnému 

zástupci). 

● Po příchodu do školy žáci vstupují jednotlivě do šatny, kde si odloží věci, poté 

si umyjí ruce vodou a mýdlem a použijí připravenou dezinfekci. 

 Dospělí nebudou mít umožněn vstup do školy. 

● Pohyb ve společných prostorách školy - žáci budou dodržovat rozestupy 2m       

a budou mít zakrytá ústa i nos rouškou. Žáci si přinesou do školy 2 roušky                       

a sáček na jejich uložení. 

● Výuka bude probíhat ve třídě. Žáci budou sedět jednotlivě v lavicích, používání 

roušek při výuce bude organizovat přítomný učitel za dodržení hygienických 

podmínek (větrání, dodržování rozestupů, mytí rukou, dezinfekce). Při výuce 

mohou probíhat relaxační chvilky, není ale možné, aby probíhala běžná výuka 

tělesné výchovy. Část výuky může probíhat i ve venkovním prostoru v areálu 

školy. 

● Úklid a dezinfekce prostor školy budou probíhat průběžně se zaměřením na 

místa s vyšším rizikem infekce (sociální zařízení, kliky, vypínače, desky 

stolu,…) 

● Žáci si budou pravidelně mýt ruce mýdlem a dezinfikovat. 

● Stravování -  svačinu a pití si žáci přinesou z domova, pouze u oběda bude                          

k dispozici nápoj. Obědy budou vydávány od 11.30 do 12.00 hod. 



● Zákonní zástupci se seznámí s rizikovými faktory a vyplní čestné prohlášení 

(formulář Čestné prohlášení bude k dispozici ve škole). V něm se zákonní 

zástupci vyjadřují ke zdravotnímu stavu dítěte. Toto prohlášení odevzdá žák 

ihned po příchodu do školy první den výuky a poté každé další pondělí. 

 

. 

 


