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Podmínky pro provoz ZŠ od 25. 5. 2020 
 
V souladu s ustanovením Manuálu MŠMT pro postupné otevírání škol a školských zařízení 
účinným do 30. 06. 2020, tedy do ukončení školního roku 2019/2020 stanovuji tento 
Hygienicko-epidemiologický plán (dále jen plán).  
 
Plán uvádí základní parametry, ale je nutno se řídit pokyny Manuálem pro konkrétní typ 
školy, školského zařízení, hodnocení rizik, který je na webu školy. 
 
V případě potřeby může být měřena teplota všem vstupujícím osobám. 
Žák s příznaky virového nebo jiného onemocnění může být poslán domů. Pokud žák 
onemocní, je zákonný zástupce povinen neprodleně informovat třídní učitelku. Pro návrat do 
školy je nutné, aby žák přinesl od lékaře potvrzení, že je zdráv.   
 
Bez odevzdání Čestného prohlášení a Prohlášení o bezinfekčnosti NENÍ MOŽNÉ ŽÁKA DO 
ŠKOLY PŘIJMOUT. OBOJE MUSÍ ODEVZDAT V DEN NÁSTUPU NEPRODLENĚ TŘÍDNÍ UČITELCE. 
POKUD DOKUMENTY MÍT VYPLNĚNÉ NEBUDE, BUDE TOTO OZNÁMENO ZÁKONNÉMU 
ZÁSTUPCI A ŽÁK BUDE POSLÁN DOMŮ. DODATEČNÉ ODEVZDÁNÍ A ZAŘAZENÍ ŽÁKA DO 
SKUPINY NELZE. 
Oba dokumenty naleznete v příloze e-mailu nebo jsou na stránkách www.zsvlasatice.cz v 
záložce škola – ke stažení. Případně v papírové podobě v obchodě COOP Vlasatice. 
 
 
 

ZÁKLADNÍ PŘEHLED 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Vstup, pohyb   Do školy vstupují žáci na vyzvání 
pedagoga, který jim aplikuje dezinfekční 
prostředek na ruce a pod dohledem 
dalšího pedagoga přecházejí do svých 
tříd, NE DO ŠATEN, kde je přebírá třídní 
učitelka.  

 Třídní učitelka první den nástupu do 
školy neprodleně vybere od žáků Čestné 
prohlášení a Prohlášení o bezinfekčnosti.  

 Po celou dobu jsou žáci pouze se svojí 
třídou, tedy i odpoledne. 

 Pokud si žáky vyzvedává rodič nebo jiný 
zástupce (doporučuje se omezit osoby 
starší 65ti let) informuje u vchodu 
ředitelku školy nebo zástupkyni ředitelky 
školy, která zajistí přivedení dítěte 
z konkrétní skupiny  

 Po ukončení aktivity školní skupiny 
v rámci výuky určená osoba přiveze do 
školy oběd (balená forma jídla), třídní 
učitelka zajistí předání žákům.        

http://www.zsvlasatice.cz/
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 Cizí osoba (návštěvy, služebné návštěvy 
apod.) má vstup zakázán. Pokud vedení 
školy vstup umožní, je návštěva povinna 
se zapsat do evidence návštěv, použít 
dezinfekci a používat roušku   

 Pokud žák běhen školní docházky 
onemocní. JE ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE 
POVINEN TOTO NEPRODLENĚ OHLÁSIT 
TŘÍDNÍ UČITELCE. ZPĚT DO KOLEKTIVU 
MŮŽE JEN S POTVRZENÍM OD LÉKAŘE, ŽE 
JE ZDRÁV. 

Vnitřní prostory   Doprovázející osoba (rodič atd.) má 
vstup do objektu školy zakázán 

 Žáci a pedagogičtí zaměstnanci ve 
třídách nemusí používat roušky za 
předpokladu odstupů mezi lavicemi 1,5 – 
2 metry  

 Při pohybu ve společných prostorách 
školy, cesta na WC atd. i osamoceně 
probíhá vždy v roušce 

 Při pobytu ve třídě si žák ukládá roušku 
do uzavíratelného sáčku a neponechává 
si ji na krku apod.  

 Každý žák musí mít pro potřebu na 1 den 
4 roušky a sáček na jejich uložení, sáčky 
musí být 2 zvlášť na čisté roušky a na 
použité 

 Zaměstnanci úklidového úseku používají 
roušku a vyžaduje-li to činnost i 
jednorázové rukavice   

Venkovní prostory   Je-li to možné, využívají se venkovní 
prostory o přestávkách i při vyučování 
s vyloučením promísení žáků 
jednotlivých skupin   

Hygienické podmínky   Větrání  
o 1 x za hodinu minimálně po dobu 

5 minut, zajistí pedagogický 
zaměstnanec 

 Mytí rukou 
o Po příchodu do třídy mytí rukou 

zajistí třídní učitelka  
o Mytí rukou i po návratu ze 

sociálního zařízení   
o Může být použita dezinfekce 

 Oblečení 
o Oděv se bude ukládat ve třídě, 

obuv před třídou     
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