
Ochrana zdraví a provoz ZŠ Klausova 2450  

do konce školního roku 2019 / 2020 

 

Vážení rodiče, 

dle harmonogramu uvolňování opatření v oblasti školství z 30. 4. 2020 plánujeme na ZŠ 

Klausova 2450 otevřít pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020 a pro žáky 9. ročníku od 11. 5. 2020. 

Prioritou pro naši školu zůstává distanční forma vyučování, prezenční forma výuky bude 

směřovat k procvičení a prohloubení učiva. 

K ochraně zdraví nás všech je důležité dodržovat následující opatření: 

Příchod ke škole a pohyb před školou: 

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

tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).   

Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. 

Vstup do budovy školy: 

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

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.   

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí roušky.   

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

Ve třídě: 

Neprodleně po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí 

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

Složení skupin žáků o maximální počtu 15 se stanoví předem a je neměnné. 

Žáci dodržují  stanovený odstup  – 2 metry (nejméně 1,5 metru)  při hodině i o přestávce. 

 Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. 

Na toaletu žáci chodí jednotlivě.  

O přestávkách se děti nebudou potkávat s ostatními skupinami a pokud to situace dovolí budou je 

trávit venku. 



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.   

Jídelna: 

V jídelně se nebudou potkávat žáci z různých skupin. 

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

Při stravování dodržují žáci obvyklé rozestupy jako ve třídě. 

Žáci mají vlastní příbor v sáčku nebo krabičce. 

Pokrmy  vydává personál včetně táců. 

Žáci se posadí  jen na vyznačená místa. 

Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.   

Pití je k dispozici v uzavřené nádobě, nalití pití probíhá bezdotykově. 

Doba vyučování: 

Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den pro 1. a 2. ročníky - 3 vyučovací 

hodiny, pro 3., 4., 5. ročníky - 4 vyučovací hodiny. Aktuální rozvrh dostanou rodiče podle počtu a 

složení skupin. 

Podrobné informace dostanou rodiče přihlášených žáků do 19. května 2020. 

Hodnocení a docházka 

Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, bude  

škola žádat informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti. 

Absence z období od 25. 5. - do 30. 6. 2020 se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka. 

Pro hodnocení práce žáků využíváme sebehodnocení a  hodnocení  motivační. Smyslem vzdělávacích 

aktivit v této době není primárně sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení.   

Odpolední činnosti: 

Složení skupin z dopoledního bloku se nemění. 

Ranní činnosti před vyučováním škola nezajišťuje. 

Vyzvedávání dětí je možné po skončení vyučování nebo kdykoliv po 14 hodině maximálně do 16 

hodin. 

 

Mgr. Petr Neuvirt 

ředitel školy 


